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 ناوی پەرتوک: بەشیر موشیر

 نوسەر: کامیل ژیر

 :پێکهاتوەبەش سێ لەئەم پەرتوکە 
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 ٢٢٢٢: یچاپ
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 تا  یشه مشتومڕ! هه  وێته که ڕاستو ئه بێ به ی لێئه که مه س گه نێ که ، هه ئیتر وایه
 نێ. ی پێناکه ده ی نه ختوکه

 چەندین چەرخ مروڤایەتیی بەجۆرەها مشتومرەوە خەریككرد كە ،گەمەى فەلسەفە
ئەوەندەى چوار ئەگەر بەهەمویان دەریایەكى لیپڕكەى، بەڕادەى ئەو موبایلەى 

پەنجەیە، راژەى مروڤایەتییان نەكردوە. مەبەستم ئەوەیە ئەمڕۆ تەكنەلوجیا 
فەلسەفە چیە؟ بەکورتی، فەلسەفە  ئەی هەلچنیوە. و وێژەتەنگى بە فەلسەفە

لەم پێناسەیەش کورتتر:  بیرکردنەوەیە بۆپەیبردن بەنهێنیی دیاردە نەزانراوەکان.
  لێکدانەوەی سروشتی بون. :ای فەلسەفە زانینی نەزانراوەکانە.

ەوارو ئەبینین ئەو هەمو پایەبەرزو خوێنئنجا ئەگەر ماوەیەک بگەڕێینە دواوە، 
خۆیانکردۆتە شاگردی بەشیر، وەک شاگردییەکەی  ،ئەفالتون ئاسا ،رۆشنبیرانەی

 دروستکردوە کە ئەفالتون بۆسوکراتو شەپۆلێکی وەهمییان بۆ بەشیر موشیر
ەواریو بڕوانامەی بەرز انکردوە. دیسان ئەگەر بڵیین خوێنفەیلەسوفبوە، راستی

 مەرجێکنیە بۆفەیلەسوفێتی، ئەمیش هەر راستە. 

فەیلەسوفە ناودارەكانى جیهان وەك سوكرات، ئەفالتون، ئەرەستو، دیكارت، 
هیگل، نیتشە، شوبنهاوەر، فیورباخ، سارتەر، فوكو، پوپەر، ماركس، راسلو هتد 

ەى بەرزنەبون. هەروەها پەیامبەرەكانیش. ئیسالم بەوەوە هەمویان خاوەن بڕوانام
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كە پەیامبەرەكەى نەخویندەواربوە. زوربەی پەندی پێشینانی  ى ئەكاشاناز
 هی نەخوێندەوارەکانیانن. ،نەتەوەکانیش

من نازانم كێو چۆن سوكراتو بەشیرى بە یەك چواندوە. ئەشێ ئەوە لەوەوەبێ 
وەك ئەفالتونو زەینەفون وسیویانەتەوە كەبیروكەكانى هەردوكیان، خەلكیتر ن

ریتر بۆبەشیر. یا بەوەى هەردوكیان دژى ۆز نەبەزو ژیرو ،بۆسوكرات
یابەوەى هەردوكیان دژى رژیمبون. یابەوەى هەردوكیان  چەواشەكاریبون )سەفسەتە(.

رژیمى دیكتاتورى لەناویبردن. جیاوازیی نیوانیشان ئەوەیە كە ئەفالتونى 
سوكرات، بەخۆیو بەبۆماوەى وەستاكەشیەوە، نەگەیشتە وەالمى زیرەكترین شاگردى 

ئەو پرسیارەى دنیا چۆن دروستبوە؟ تەنیا ئەوەندەى وت :)خودا دنیاى 
دروستكردوەو دوایی بیریچوتەوە، كە بەم وتەیە ریسەكەى خۆیانى كردوتەوە 
بەخوری! بەالم فەلسەفەكەى بەشیر كەدوایی دیمە سەرى، ئامانجەكەى خۆى 

 . پێكاوه

تا ئیستا فەلسەفە گەلێ بوارى گرتوتە خۆ، وەك فەلسەفەى: مادى، نامادى، زانست، 
زانین، ئاین، پەروەردە، دەرونى، بیركارى، شیكاری، میژو، یاسا، زمان، سیاسەت، 

واتا دواى فەلسەفەو هتد. راى فەیلەسوفەكانیش  ،فیزیك، فەلسەفەى فەلسەفە
بەپێی دیدگایان، جیاوازن  یا ،نیاافیابەرامبەر ئەم بوارانە بەپێی سنورى جوگر

: گریكى، وەك: فەلسەفەو فەیلەسوفەكانىلەیەكدیو كۆكنین لەسەر یەك را، 
روژهەالتى، چینى، یابانى، هیندى، ئنگلیزى، فەرەنسى، ئەلمانى، روسى، ئیسالمى، 

 و هتد.، کوردیبوزی



` 

11 
 

  چڕئەبیتەوە:ی فەلسەفەكەى بەشیر لەچاو ئەوانیكەدا، لەم دو خالەدا یبەالم گرنگ

 .لەهەمو ئەو فەلسەفانەیتر جیاوازە.-1

  هەموانیش لەسەرى كۆكن.2-

 ئیستا دیمە سەر گەوهەرى فەلسەفەكە، یا لیكدانەوەى ئەو دو خاڵە.

 فەلسەفەى پێكەنینە.  ی،فەلسەفەى بەشیر
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ا. پیكەنین زەردەخەنە نین الیەنیكى گرنگە لەژیانى مروڤبەلێ پیكەنین. پیكە
ى ئەباتە ناو داڵن، رەوینەرى پەژارەیە، بۆنەخۆشى یلێوان، خۆشئەخاتە سەر 
کا،  هێزئه کان به کا، ماسولکه ش چاالکئه کانی له ندامه ، ئه ری دڵه چارەیە، پارێزه

ڕاوکێو گرژی ناهێڵێ،  پارێزێ، دڵه ئه  وه وتنه و بیرکه وه ئامێری بیرکردنه  خشه، به وزه
 هۆکاری داهێنانە، خەمڕەوێنە،  ،خشێ به ئه شبینی گهشآنەکانی بەرگری زیادئەکا، 

بەشیر  لێ سودیتر. گه وکەمکەرەوەی پاڵەپەستۆی خوێنە ئازارشکێنە، پەتاپەڕێنە،
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موشیر فەیلەسوفو پزیشکی ئەم الیەنە گرنگەی ژیانبو کە تائێستاو تا هەتاش راژەی 
 نەتەوەکەی پێئەکا.

)ساویلكەیەتیو بلیمەتى( دو خەسڵەتی كەسێتى كە لەبنچینەدا دژ بەیەكن 
لەپێكهاتەى بەشیر موشیردا هاوتەریبو گونجاوبون. بەشیر لەبارى ئاساییدا كەسێكى 

: فەیلەسو،، جەوامیر، ئازا، سیاسەتكار، ەو ساویلكەبو. لەكاتى خەوو خەیااڵساد
هۆنیار، سەرۆكبو. ئەو خەوو خەیاڵى الئەبو بەراستى. گەلێجار كەسایەتییە 

 ێمانگ یا چەن ێرۆژ ەیااڵ ئەكەوتە كار، تاچەنەكاتى خەوو خبلیمەتییەكەى كە ل
! خۆى یا ئەستەموڵ چوم بۆئەنكەرە ۆڕ. ئەو كە ئەیوت لەتارانەوە بەپاپبەرینەئەدا

یا بەخەیاڵ ئەو گەشتەى  ،وایئەزانى ئەوە راستبوە. بەدرۆینەبو. ئەشێ لەخەویا
 ،ایە ئەمە راستنیەكردبێ. جا ئەگەر كەسیكى نەشارەزا لەپێكهاتەى بەشیر، بیوت

ئەنكەرەدا دەریا نیە، ئەو ئەم قسەیەى زور  ئەستەموڵو چونكە لەنیوان تارانو
كەسە بەالوە سەیربو! ئەیوت تۆ ئەجیبی )عجیبی(  من خۆم چوم!. خۆ ئەگەر ئەو 

بوایە، بەشیر وەك كەسیكى نەزان سەیرى ئەكردو پێداگرلەسەر رەخنەكەى خۆى 
تۆ خەزنەى ئەوەیت! هەى دیماغ: من باسى  نیت، تۆخەزنەى زانست :پێیئەوت

سەرى کەی دوەمی ەربەر ئەكەم! )ئالێرەدا كەسیتییەئیستا ناكەم، باسى سەف
 هەلئەدا(و ئەیوت: بۆچى من نازانم ئیستا ئەو دەریایە نیە!؟ 

 ا وینەوچومە موزەخانەیەك، لەگۆشەیەك ٠٢٢٠ ساڵی ك لەلەندەنێمن)ژیر( جار
ك، وشكانى ێجار ڵهەزار سا 52ئەدا كە هەمو یشانكارییەكى بزواو هەبو، پیڵهی

ئەنوسێن  زەوى، هەموى لەیەكئەداتەوە، واتا هەمو كیشوەرەكان یەكئەگرنەوەو
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، جاریكیكەش و ئەنوسێن بەیەکەوەهەمو دەریاكانیش یەكئەگرنەوە بەیەکدیەوەو
 ن گرتمیو لەبەرخۆمەوەپێكەنی . ار سالیكەدا، لەیەكتر جیائەبنەوەهەز 52لەماوەى 

 .یەكەى بەشیرنیە كەئیستا وشكیكردوە!ڵێ ئەمەش وەك دەریا خەیاڵوتم: كێ ئە

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو ئەندامی هەوتەی مژدەبەر:

 ٠٢/٧/٠٢٢٠ گیراوە لەندەنلە . ئەم وێنەیەجەمال نەبەزو کامیل ژیر



` 

15 
 

 

خۆى  بەشیر موشیر چەندین داستانى شەڕى جیهانى یەكەمى بۆئەگیراینەوە كە
ربەزەیەتیی کوماندانیبوەو جەوامێریو ئازایەتیو بلیمەتیو جەتیایانا زاپت 

ێ ئەو ڵرئەكەویتەوە، كێئەئیستا، كەئەوانەم بی .سەرسوڕهینەرى تیادیون
ا ئەیگێڕنەوە، یاپیمان د لەچیاكانێ لەسەركردەكانى كورتیانەى هەنێپالەوان

 ئەفروشنەوە، وەك خەونەكانى بەشیر نیە!؟ لەگەڵ ئەو جیاوازیەدا كەبەشیر
  وایئەزانى راستبوەو ئەمان چاك ئەزانن هەمیشە لەهێڵەكانى دواوەبون.

بەوجورە جیاوازیی فەلسەفەكەى بەشیر لەوەدایە كەهیچكام لەفەیلەسوفەكانى 
لەدەرگاى فەلسەفەى پیكەنینیان نەداوە، مەگەر بەدەگمەن. وەك  ،جیهان

ئەوەى  ییپێش دونكیشوت كەوتوە بەجیاواز بەشیر كاراكتەریكى ئەو بوارەش،
نەتەوە زیندوەكەى ئەو، دونكیشوتى كرد بەكەسیتییەكى جیهانى. بەالم لەناو 
كوردەكەى ئیمەدا، هیشتا فەلسەفەى بەشیرى پرسیارە!! جیاوازییەكیكەى 
فەلسەفەكەى بەشیر لەوەدایە كە ئەم بەخۆڕسكى دروستكەرى ماكو گەوهەرى 
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ن، ئەو شتانەى نەئەوت، پیكەنینبو، نەك پیكەنینى دەسكرد. واتا خۆى بۆپیكەنی
بەالى خویەوە راستبێژیبون، بەالم ئەبون بەهۆكارى پیكەنین، كەواتە 

ی  مایه بو به ئه  فەیلەسوفیتیەكەى ئەو، لە كەسیتیە بلیمەتیە خەیاڵیەكەیدابوە که
کانی  وه می خۆیو نه رده وادارانی سه ندروستی بۆهه ختیاریو ته نینو به پێکه

بێ  جێی خۆیئه  مان که که وه ته نه کی زۆر به یه کیتر، راژه یهواتا داهاتوشمان، یا به
)ئەم پێشبینییەمان هاتەدی بەوەی باخێکی و یادیبکرێتەوە.  وه ناویه شوێنێکی گشتی بکرێ به

  بەناوییەوە( دلەسلێمانی کر مانگشتی

جیاوازیی سێهەمیش ئەوەیە، وەك لەخاڵی دوەمى سەرەوە وتمان، هەموان لەسەرى 
هەمو بیروباوەرەكانى چەپو راستو ناوچەكانى ئەمسەر تائەوسەرى كۆكن بە

كوردستانو بگرە هەنێ لەرۆشنبیرەكانى جیهانیش وەك: )كارل دانینگەر لەڤیەنا، 
خاتو هیلگاو خاتوڤیلتراو خاتو هەنەلورە لەبەرلین، مادام برونزینۆ لەژنێڤ، خاتو 

فەیلەسوفیو جەوامیریو  هەمو بلیمەتیو ،ئیرمگارد لەمیونشن( کە ئەوانەو ئیمەش
ە بەشیر موشیرمان الپەسندە، هەرچەنقیبلەى ئامالو سەركردەیەتیە خەیاڵیەكەى 

هیشتا میللەتى كورد نەگەیشتۆتە ئەو ئاستەى سەركردەیەكى  :خۆى جارجار ئەیوت
وەك منى هەبێ! ئەوەبو نەبەز پێیوت: هیتلەریش وتوێتى گەلى ئەلمان هیشتا 

ركردەیەكى وەك منى هەبێ. بەشیریش سەرێكى نەگەیشتوتە ئەو ئاستەى سە
  بوئەلەکێنێو ئەڵێ: ئەویش راستی وتوە.

كەواتە شاگردەكانى بەشیر، جامی بەتالیان بەمەركانەى پڕدا نەکردوە، موشیر هەر 
  كەسایەتیە خەیالیەكەى خوى، جامێکی پڕى فەلسەفەى پیكەنینبو.
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وەك ئەوەى ئیستا هەیەو دیاردەكەش دیاردەى گەورەكردنى نەخویندەوار نەبوە 
روشنبیرەكانى دەربار، ساڵوات لەدیار نەخوێندەوار ئەدەن. جیاوازیی بەشیرو 
سەركردە نەخویندەوارەكانى ئەمڕۆ لەوەدایە: بەشیر بەخەیاتیەكەى دەولەمەنبو، 

ئەو کەچی  .ى بچكولە بۆكوردایەتى، هەژاركەوتدوكانەكەى كردە یانەیەك بەالم كە
ی ە خۆیانكوتایە ناو راپەرینى خەلكانەى بەجوتێ سۆلەوسەركردە نەخویندەوار

دواشانازییەكیش  .راگرت، بونە دەولەمەنى رادەبەدەردەسیان بەسە کوردستانو
مروڤە ساویلكە نەخوێندەوارە  كەئەبێ میژو بۆبەشیر موشیرى بنوسێ، ئەوەیە: ئەو

ولیای مو خ خه شی له ناسه كورد ژیاو بۆكورد مرد. تادوا ههبۆ :كوردپەروەرە
 خۆیی کوردستانابو. ربه سه

ساڵیش 7ی  . نزیکه ، من زۆرم نوسیوه یه ساویلکه  ته بلیمه  م مرۆڤه ت به باره سه
غا  شیدی به قامی ره شه ی له که دوکانه  چومه 1924 ساڵیمجار  که ڵیا ژیاوم. یه گه له
هەر ئەو ساڵە نەفیکرام  ی ژین. بۆکڕینی رۆژنامه  رخانه یده وتی هه ر مزگه رامبه به

 ش هەر وکاته ئه بەدیداری شادبومەوە. 1927 ی. دوایئەوە، سەرەتابۆ شوئەیبە
 اڵم ، بهئەبوغرێببۆ منی سلێمانی ی ئه رمانی دائیره فه کی سیاسیبوم به یه دورخراوه

  کرد. روانیم جگه غام ئه زۆر رۆژ هاتوچۆی به ، وه غرێبهبو ی ئه دزیی پۆلیسخانه به
نێ کتێبیشم  یو هه که ر دوکانه سه  وتمه رکه فرۆشت. سه ، کتێبیشی ئه ژنامهڕۆ له

ن  رچه اسان. ئیتر هه. پرسیی تۆ کێی؟ خۆمم پێن کانیم دایه و پاره وه جیاکرده
ی  رگروشتانه و سه پێی ئه کانیاو به وته  دا. له ویشم ئه رێکی ئه غا، سه بهبۆ  بچومایه

بو،  تێکی هه خه کوێره .! سایینیهئاسێکی  وت که رکه بۆمده  ورده ، ورده وه گێڕامه بۆیئه
زانی! دوکاندارێبو،  ئه و پاڵەوانر سوفو هۆنیارو نوسه   یله تو فه بلیمه سەرۆکو  خۆی به
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غاشی  کانی به مو کورده هبو، ه سێکی ساده زانی! که مو کورد ئه رۆکی هه سه خۆی به
تی  وڵه کانی ده ڕه مو شه هه ! له وه تکارانیشه سیاسهزیرو  وه زانی به خۆی ئه خوێنکاری به

سوپای ئوسمانیا  ی خۆی له که شکره رله می کچی سه مریه .! بوه و براوه ئه ،ائوسمانی
ی  وه نهم خوێن ده به ندییتر که تمه ایبهلێ ت زانیو گه یدای خۆیئه دڵخوازو شێتوشه به
و  خێر، ئه سێکی درۆزنبوبێ. نه و که بێ ئه نه یانبینین. جا وه ئه  وه کانییه هاته ر سه به

ڕاست!  بو به ، لێیئه و ببینیایه یاڵو خه خه رچیی به و هه سی درۆزنبو. ئه زۆر دژی که
ر مرۆڤێکی  ک هه وه  کی راستینه سێتییه ، که وه ودا کۆبوبوه سێتی له کورتی دو که به

من   مان بۆکرد. بۆیه ئاماژهی  تانه سڵه و خه ک ئه یاڵیش وه کی خه سێتییه ئاسایی، که
درۆی !.  ڕاستی وتوه ، نه درۆی کردوه ی نه یه رکرده و سه شیر موشیر ئه : به وتومه

ڕاست. راستیشی نەوتوە چونکە  بو به الئه کانی له وه یاڵو خه خه  چونکه  کردوه نه
 ڕاستی. یاڵ نابن به وو خه خه

کرێ. تائێستا  دیئه مێژودا به ن له گمه ده شیر موشیر، زۆر به ک به کی وه سێتییه که
وتبێ. دۆنکیشۆت  ڵکه ا ههم هه رخی شازده چه ناوبانگ له بهر دۆنکیشۆتی  گه مه
کانی سوارچاکیی زۆر  کتێبه که  وه و هۆیه اڵم به دانبو، به کی خانه یه ماڵه بنه له

نێ رۆژ  ڕوالوازبو. هه خوارد، زۆر له ئه م نوستو خۆراکی که م ئه و که وه خوێندبوه
  شتو یاندایه ده ئه ،ی که مژه گه  خواڵمه یو که الته  سپه هێشتو خۆیو ئه جێئه ی به که ماڵه

ی لێبو  که و ئاشه ئاشێکی با یشت به دوی سوارچاکێتیدا وێڵبو تا جارێک گه کێوو به
  ها رانه روه ی تێکوپێکی شکان. هه که کوله  شمشێره ریو به سه  ڵیکوتایه دێوێکو هه به
  وجۆره وتو زۆری لێکوشتن!. به و تێیانکه شکری دوژمنه دیکردو وایزانی له ڕێکی به مه
ک  وه  و ئێواره مه نوانو ده ی ئه و جۆرانه کی له تییه یه زه ربه و جه ر رۆژه هه
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شیر  ی خۆی!. به که بۆماڵه  وه ڕایه گه ئه ، وه دڵێکی خۆشه به ،نگ کی جه وتویه رکه سه
و  ما، زابتکوماندانی بوه که نگی جیهانیی یه جه له که  وه موشیریش بۆیگێرامه

یان  ژماره  که ئەم کانی ربازه سه . وه سیی ئنگلیزبۆته زار که هه03 شکرێکی وڕوی له ره به
یوتون کارو پێ غی خستۆتهم دیما اڵم ئه ، به رداوه یان به ، وره بوهزربا سه03نیا  ته
وانو  کانی ئه ر گولله به  نهی یدهئەو  وه انهمست ده ن بهیگرئەنازێ  کی خاکه ترسن، یه مه
 یشنقەمەو تیروکەوا ن، تەنانەت بەی که یان لێئه قه یتریشمان ته که سته ده به

گلیزی ی ئن و سوپا زۆره ئه  وجۆره . بهئەگەر گوللەمان پێنەما ریان سه  ینه که هێرشئه
تائێستاش خۆیان  ،انشکانێ شک ر ئەو ئنگلیزە گەوادانە مه دینی پێغه به :شکان. ئەشیوت

 !. وه ته گیراوه بۆنه

 

 
 

ڕیان  و باوه سیتر ناسیویانه بناسم، زۆر که  یااڵوییه خه  سێتییه م که ی من ئه وه رله به
  یه وه ی ئه و شایسته یه ههتیی  کی تایبه یه وته ڵکه هه  م مرۆڤه ئه  که  هێناوه وه به

رکوک  ی شاری که وره ری گه ، هۆنیارو نوسه وانه سێ له م که که گرنگیی پێبدرێ. یه
 . جا رستیی بۆنوسیوه قپه ی هه سێپاره 1901ساڵی   که  سیری بوه بدولخالق ئه ئه
کی  تایه ره ی سهیم ده  و به ا. ئهی نوسینانه  و جۆره بوبێ له تینهس بێ خۆیشی ده نه وه

و  مو ئه ، دوایی هه وه رئه به . له واویکه ئیتر خۆت ته وت ده درکانو پێیئه بۆئه
 زانی!.  هی خۆی ئه ی به نوسینانه
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 بەبەشیر ناەرباوەڕدلە شەش

 
 مەدحەد موفتی، عەلی تۆفیق، کامیل ژیر، بەشیر موشیر، محەمەد نوری، هەژار، جەمال نەبەز.
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 الەهۆنراوەکانمبەشیر موشیر 

 

 

 پێشبینییەک-١

 یادو بیربێ لێ ئازادیی له گه

 شیربێ کو به ی وه نی رۆڵه خاوه

 شیر موشیربێو کامڵو ژیربێ به

 ڵغانی شیربێ بۆ کوردستانی قه
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 ئاوات بێ بگا به ئه  له و گه ئه

 ٧٩٠٧بەغدا  –یداخی واڵت  ڵکا به خۆ هه ربه سه

  :دا هالمى نوسینیكى گۆڤارى سیخورم وه له  وه شیر موشیره به ک له یه نامه-٢

 مردوم من نه

 بێدارو زیندوم  میشه تیی هه ى كوردایه من فریشته

 ستام !؟ ى وه من كه

 من مامۆستام

 رى كوردستانم رتاسه ى هیواى سه شیرم، روگه من به

 رى تێكۆشانم كانده من پزیشكى پرۆفیسۆر، ته

 !؟ ر سیخورمه به  نه مده بۆ ئه

  یاخود كوڕمه ، ، قوتابیمه یه ر هه رچی نوسه ههخۆمن 

  سره م عه والدى ئه ڵێم : تڕى ئه با منیش پێتان نه ده

  دره تا به هه   زاخۆوه  له

  ر پاره سه ن له یه ڕنه شه به  ر ئێوه گه نانا نایڵێم، ئه
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 ن پێشێلو ئاوارە كه نه  م كورده ژنو منداڵى ئه

 !؟ ر سیخورمه به  نه مده بۆ ئه

  رمه و شه سه به

  ره ئابڕوبه  ڕه م شه كۆتایی بێنن به

  ره وشتى تێكۆشه ى ره ڕى كوردان كه شه

 كان ئێستا دزو جاشو جلخواره  وه ى ئێوه سایه له

 كان و ئاواره ناخوێی نائاواره ئاغاو خانه  بونه

 تان كرده زۆر بیزارم له

 تان برده ئاگادارم له

  م ژانو ئاوسانه ئه  چیه

 !؟  مو ماڵو سامانه م هه ئه

  ر ژنه سه م ژن له ئه  چیه

 ؟  ئاڵۆزو ونه  م رێگه ئه

 و كورسى كورسى ئیتر گومرگێنه  سه به
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 ڵكى برسى ر سكى خه سه ت له دو هكومه

 ستا ! ستا وه وه :ئیتر  سه ، به رسیخورمه به  نه مده بۆئه

 ستا ت لێتان هه ى ژیرى، هاكا میلله ر رێگه سه  وه رنه وه

          کەی تااڵنوبڕى ؟                                                                                                              هەتا

 مرێتی بۆخۆى كڕى؟ نه ،دزى به  كێ

 ر مبه پێغه ، به ئاشتیی درۆیینه  ڕو رۆژێ شه  رۆژێ  چیه مه ئه

 ر رابه  بمه كوردستانو ئه  وه ك، خۆم دێمه یه بن به نه

،  بۆ گۆڤارى سیخورمه ناردم ، جەاللیو مەالییە ی ڕى ناوخۆكه ى شه رمه ى كاتى گهه م یه م هۆنراوه )ئه
 (ەو كرده بالوینه

 یادێک -0

 بو هه پیرێ بو، نه بو هه

 سچو ده له زو ،هاتو نگ دره

  پیره  وره گه م ئه  ،الوه م ئه

  ژیره داناو  ساویلكه م ئه

 ساماندارێ ژارێبو، هه
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 وارێ خوێنده وادێ، سه بێ

 بو هه مى خه بو، نه ى كێشه

 ڕو له قسه  كى دویه نه

 وا هه بێ به خۆبایى، له

 وا رمانڕه فه كبو، دایه گه

 درۆیابو ناو له راستى

 خۆیابو له سپى شو ره

  رچاوه به له زانى وایئه

  پیاوه وره گه ، ته بلیمه

  بیره له  میشه هه ناوى

 ٠٢٢٢ سلێمانى - موشیره م هه و شیره به م هه

 نەوجوانێ-٤ 

 وانێ وجه نه ،بو نه بو هه

 موغانێ پیرى كامڵو



` 

26 
 

 سوارێ شۆڕه ، ڕۆیه پیاده

 زارێ هه ن خاوه ،سێ كه بێ

 مدا گریه جۆشى له یوت ئه

 مدا مریه به فومكرد بوم من

 شیر به و م مریه رۆمانى

 بیر له ناچێ مێژودا  له

 وان كه  بۆنایه تیرى  كه

  مانچه ده  بۆخسته ى گولله

 ژان  هێنایه برد نه زۆرى

 !؟ كچه یا ژن یزانى نه س كه

 یدانبو؟ مه سوارى خۆى شیر به

 زدانبو؟ یه نێردراوى یا

 توشو پرسیارێكى  وه ئه

  ئاڵۆزه ندو هه ره  فره
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 م مریه ى كه فریشته كو وه

    پیرۆزه م هه ، زانیه م هه

 ٠٢٢٧ سلێمانی

 

 

 

 

 

 جەنگاوەرێ-٥

 رێ نگاوه جه ،بو نه بو هه

 رێ كه ڕنه شه ئاشتیخوازێ،

 كار خسته ئه دیماغى  كه

 مارئئیستی به دا كۆڵیئه

 ربو به ر فه سه رۆژانێكى
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 ربو رتاسه سه ،م كه یه نگى جه

 قوماندانى زابت میش ئه

 زۆریبۆهانى ڕ شه خێر نه

 شان یوه ئه  كه ناز خاكه به

 وان ئه ى گولله ر به  یدایه ئه

 خوا رو پێغمبه دینى به

 پوا جۆرێ  ئنگلیزه و ئه

 زى به ها وه زینێكى  به

 زى گه خۆى ستى ده رما شه له

  وه شكاوه رێكى سه به

  وه دڕاوه بنێكى به

 دا سره به له ر هه ش مجاره ئه

 یدا وجاره ئه نوچى مان هه

  دیاره  وێنه ، زۆره  وێنه
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  رواره خه ى نمونه مشتێ

 ت میلله مو هه واتا شیر به

 ت بلیمه م هه ، ساویلكه م هه

 خەوم هاتە بەشیر-٢

  مەخولێنەوە بەتااڵ لەبازنەی-٧

 ئەبینن. پەرتوکەدا لەم هەر خۆیا، لەجێگەی دوایی، هۆنراوەیەکیتر، کورتە چەن هۆنراوەیەو دو ئەم

کڕمەکەون  ،بەسە ئیتر گەوادە. دیارە نەبێ جیاخواز کی – ئازادە کوردی موشیری بەشیر وەک:
بەسە ئیتر بێدیماغی، بە ، بیگێڕنەوە بۆنەتەوەی کوردی هەژار، لەسەر دۆالر

 هەروەهابن، خۆم دێمەوەو ئەبمە رابەر، پێغەمبەر

 

 

 

 :وتارەکانما لەکورتە موشیر بەشیر

 بروسکەیەک لە بەشیر موشیرەوە

، 03/6/1960لێکردون، واتا  گیان، ماڵئاواییملەو رۆژەوە کە بەجەستە، نەک بە
ەی ئەمڕۆ )رۆژی گرتنی گوندی بەشیر لەالیەن پێشمەرگەوە( شادمان نەبوم. ئەوەن
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ئۆخەی گوندەکەی منیش، گوندی بەشیر، رزگارکرا. ئەی ئافەرین ئەوالدەکانم، 
پێشمەرگە قارەمانەکان، چاوەکانتان ماچئەکەم، بازوە پۆاڵیینەکانتان هەر بەهێزبێ. 

ئاخر منیش لەجەنگی جیهانیی وەجاخی منتان روناککردەوە.  بەڕاستی ئێوە
نەفەریی ئنگلیزم بەجۆرێك شکان 0333نەفەرەوە، سوپایەکی  03ا، بە تەنیا یەکەم

! و تیروکەوانو گوللەکە تائێستاش خۆیان بۆنەگیراوەتەوە. ئەزانن بەچی؟ بەخاکەناز
  )لەسەرەوە باسی ئەو قارەمانێتییەمان کرد(

رەمانەکان، دەسم دامێنتان، نەکەنو رێنەدەن جارێکیتر ئەو گوندەی هۆ پێشمەرگە قا
من رادەستی هیچ هێزو نەتەوەیەکیتر بکرێ! ئەوە بەشێکی ئازیزە لەخاکی 

 کوردستان.

 ئەندام پەرلەمانو وەزیرە کوردەکانی شەترەنج ئاسا لە بەغدا:هۆ 

 لە بازنەی بەتااڵ مەخولێنەوە 

 هەرچۆنێبو رزگارتانبو ئەمجارە

 مەگەڕێنەوە، گەر بگەڕێنەوە

 سزاتان وەک سزای سەختی سنمارە

ئێوە، ئەو پێشمەرگە مەسئولەکان، توخوا شورەیینیە بۆ هۆ دەسەاڵتەکەی باشورو
دلێرانە، بەخوێنی خۆیان بەردەوامبن لەسەر رزگارکردنی بستبەبستی خاکی 
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ەوەش پیرۆزی کوردستان، ئێوەش هەر بەردەوامبن لەسەر پڕکردنی گیرفان!؟ نەت
 برسیو بێدەرەتان!!

 کڕمەکەون لەسەر دۆالر ،بەسە ئیتر

 بیگێڕنەوە بۆنەتەوەی کوردی هەژار

 بەسە ئیتر بێدیماغی، بە پێغەمبەر

 هەروەهابن، خۆم دێمەوەو ئەبمە رابەر

 موشیر روکن :  بەشیر موشیر

 ٧/٠/٠٢٧٢     گۆڕستانی شێخ مار، لەبەغدا

 

 

 

 

 بەشیر موشیر توڕەیە

 خەومو ئاگری لێئەباریو وتی:دیسان هاتەوە 
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ئەی من نەموت دەسم دامێنتان نەکەنو رێنەدەن جارێکیتر ئەو گوندەی من )گوندی 
بەشیر( رادەستی هیچ هێزو نەتەوەیەکیتر بکرێ! ئەوە بەشێکی ئازیزە لەخاکی 

 کوردستان ؟

بۆچی وا زو چۆڵتانکردو مائشتان هێنایە جێگەی دائش!؟ ئەو مائشانە بۆچی 
ن ئەو گوندە بگرن؟ کە ئێوە گردتان، چۆڵکردنتان لەچی؟ کە خۆیان نەچو

ئەتانزانی چۆڵیئەکەن، ئەو کورە جوانانەتان بۆچی بەکوشتدا!؟ ئێستا ئێوە چی 
ئەڵێن بەو پێشمەرگانەی لەو پێناوەدا شەهیدبونو هێشتا خوێنەکەیان 

ەردا ئوکتۆب16! )ئەوەبو لەوشکنەبۆتەوە!؟ ئەترسم کەرکوکیش هەروا هەرزانفرۆشکرێ

من ئەو بەردەی سەر گۆڕیچەکەم رێگەم نادا  ۆئاخ چیبکەم خ کەرکوک هەرزانفرۆشکرا(
 هەستمو فەالقەتانکەم. ئەی ئێوە الی خۆتانەوە هیچ لێپرسینەوەیەک نیە!؟

وتم گەورەی گەورەکان: ماسییەکە نەک هەر لەسەریەوە بۆگەنە، کلکەکەشی 
ۆ سلێمانیو هەولێرو دهۆکیش پەرێشانەو ئەو بایە لەو کونەوەبێ، ئەبێ کتێب ب

 بگرینەوە!. 

 

 

 

 وەاڵمەکانم بۆپرسیارەکانی رۆژنامەی تایم
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تایم: با هەڵوێستەیە لەسەر مرۆڤێک بکەین کە زۆر کات ناوەکەیو قسەکانیو 
بیرۆکەکانی لەسەر زمانی گەلێ لەسیاسەتکارانی کوردە، لەوانە: بەڕێزان د.کەمال 

رەسوڵ، د.ئیهسان فوئادو زۆر کەسیترو هەندێ فوئاد، د.جەمال نەبەز، د.عیزەدین 
گۆڤارو رۆژنامەش، بەتایبەتی گۆڤاری سیخورمە. لەالی ئێوەش بەهەمان شێوە. 

  ئەکرێ تیشکێکی زیاتر بخەنە سەر ئەم کەسێتییە؟

رۆژبەیانیو سوجادیو وردیو  کەمال فوئادو مام جەاللو جەمال نەبەزو ژیر: بەڵێ،
زیاتربون، بەاڵم بەزۆری  ٧راستییەکەی، لە ەربون. ، لە هەوتەی مژدەبکامیل ژیریش

 یان ئامادەبونیان هەبو. ئیهسان فوئاد ڵێکۆڵەرەوەبو.٧ رهە

هەزارانیش بەشیرویست. لەنەوەی دوای ئەوانیش، ئێستا سیروان رەهیم بوک، 
باقڕ، شاکار ستار، سایتی کوردستان  ، هێمننی نامیلکەی بلیمەت بەشیرخاوە

خاوەنی نوسینو زۆر کەسیتر  لەبارەیەوە تۆمارکردوە.مەگەزین ڤیدیۆیان 
 . بەشیرویستانیش تائەبێ پەرەئەسێنن.ن لەبارەیەوەبەدواداچونێکی زۆر

 ٧٩٩٠)گەورەپیاو( لەبارەیەوە نوسی. ساڵی بەناوی  بە هۆنراوە مکمن شانۆنامەیە
ژمارەیەک  دەزگای چاپەمەنی رۆژ لەسوید چاپیکرد. لەو پەرتوکەدا ئاماژەم بۆ ناوی

کردوە کە رویانکردۆتە کابەی ئامالی کوردەکەی بەشیر  لەو کەسێتیە کوردانە
 و هەندێ ناویتریشاوەکانیاننهەمویانی بەموریدی خۆی ئەزانی.  موشیرو ئەویش

ی بریتین لە: ئیبراهیم ئەحمەد، ئیحسان فوئاد، ئەمین زەکی بەگ، دبەپێی ئەبجە
جەالل تاڵەبانی، جەمال ئەنوەر سائیب، پاکیزە رەفیق حیلمی، ئەمین رەواندزی، 

حسێن حوزنی موکریانی، وریا رەواندزی، عار،، جەمال نەبەز، جەمیل رۆژ بەیانی، 
مال میرزا کەریم، گیو ەیوسف میران، کاکە زیاد، کامیل ژیر، کەمال فوئاد، ک

جەودەت،  محەمەد عەلی کوردی، محەمەد ساڵح محەمەد، محەمەد خاڵ، مەحمود
مەحمود زامدار، مەعرو، جیاوک، مەعرو، خەزنەدار، مەدحەد موفتی، مستەفا 
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عەبدولرەحمان   سلێمان، ناجی عەباس، نەسرین فەخری، عەبدولرەحمان نورجان،
هەژار، عەبدولخالق ئەسیری، عەالدین سوجادی، عەلی تۆفیق، عیزەدین مستەفا 

الم، رەفیق پشدەری، رەفیق رەسوڵ، شەماڵ سائیب، شەمسەدین موفتی، شێخ سە
موکریانی، سدقی، تۆفیق وەهبی، تۆفیق وردی،  چاالک، رەفیق حیلمی، رەشید

  ەد مەال کەریم، محەمەد نوری عار، و زۆریتر.محەمەد ئەحمەد قادر، محەم

ت ساڵی ئەم مرۆڤە شایستەی ئەوەیە زۆری لەسەر بنوسرێ. من نزیکەی هەو
زۆریشم  .لەبارەگاکەی خۆی ا بەسەربردەولەگەڵ ئ ، رۆژی چەن کاژێرێکمتەمەن

شانۆنامەیەکو داستانێ کە هەروەک باری رسە لەسەر نوسیوەو باڵوکردۆتەوە
 کەسێتییەکەی ئەو، تێکەڵ راستیو خەیاڵن.

. ەبو1773 یا 1779ئەیگێڕایەوە، لەدایکبوی ئەو سەرگروشتانەی بەپێی 
ید سدقیو حەسەن رەشە )لەو دەورەیەدا لەهەرزەکاریا ئەچێتە دەورەی زەفتێو

 ئەبێ بە سەربازو لەسوپای ئوسمانیا تا پلەی بەشیر دوایی (حیلمیشی لەگەڵبوە
 بەخەیاڵی خۆی پلەی موشیر، .زاپت کوماندانی ئەڕوا

 تایم: خةلكى كوێ بو؟
 سلێمانی، لەبنەماڵەی موتابچییەکان. ژیر:  
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دوکانێکی خەیاتی دائەنێ، تێکچونی ئوسمانی، روئەکاتە بەغداو لەهەیدەرخانە دوای 
ەستی زێڕین( دەرئەکا. قرائەگرێو ناوبانگ بە )خاوەنی مە وەستاو شاگردی چاک

وەزیرە کوردەکانو کەسێتییە کوردەکان الی ئەو جلوبەرگ ئەدەن بەدرونو 
 نیە!ئەگەن کەسێکی ئاسایی الیدائەنیشنو دوکانەکەی ئەکەن بەدیوەخانو لەوەش

 تایم: بۆ ئاسایینەبو!؟
چونکە دو کەسێتی لەودا کۆبوبوەوە! یەکێکیان کەسێکی نەخوێندەوارو سادەو ژیر: 

و بەهرەدارو سەرۆکو  ساویلکەو دوکاندارێک، ئەویتریان خوێندەوارو زاناو هەڵکەوتو
 فەیلەسوفو هۆنیارو ئازاو جوانو جەوامێرو خاوەن دیوەخانێک.

 تایم: دو کەسێتی؟ 
پێیئەوترێ جوتکەسێتی. نەخۆشییەکی دەرونییە، ژیر: بەڵێ، ئەوە لەدەرونناسیدا 

توشی زۆرکەس ئەبێ. جا هەیە کاردانەوەی ئەو نەخۆشییەی، ئێسکی سوکئەکا وەکو 
بەشیر. هەیشە ئێسکی تاڵئەکا وەک هەزاران شێوەچەواشەی بەشیری ئەم زەمانەیە. 
تۆ سەرنجبدە: رۆژی دەیان کەس ئەبینی هەریەکەو بەوەزیفەیەک، یا بەپلەو 



` 

37 
 

یەکی پارتایەتی، یا بەسامانێ، فویان تێئەکرێو لەخۆیان ئەگۆڕێنو کاردانەوەی پایە
ئەم بارە دەرونییەشیان بەزیان ئەگەڕێتەوە بۆخەڵکیترو بۆکۆمەڵ، رۆتین 
زیادئەکەن، کۆسپ ئەخەنە رێی کاری رەوای خەڵکەوەو لەمجۆرە ئەنجامانە. 

 ا هەمێشە پیشئەخۆنەوە.ئەوانەشیان کە هیچیان بەدەسنیە، یا هەر پۆز لێئەدەن، ی
 تایم: ئەی بەشیر؟

ژیر: بەشیر وانەبو، ئەو سودی ئەگەیان، خۆشیو پێکەنینی ئەنجامئەدا، راژەی 
 نەتەوەکەی ئەکرد.

 تایم: وەکو؟
ا دەسکەوتێکی زۆری هەبو، پێی دەوڵەمەنبو، ر: وەکو ئەوەی لەبەرگدروێتییەکەیژی

زاناو نوسەرو فەیلەسو، خانوی پێکڕی. بەاڵم چونکە خۆی بە سەرۆکی کوردو 
ئەزانی، ئەیویست بەهەر رێگەیەکبێ خزمەتی نەتەوەکەیبکا. لەو پێناوەدا وازی لە 
بەرگدروێتییەکەی هێناو دوکانەکەی کرد بەتاکە کتێبخانەیەک بۆباڵوکردنەوەی 

ا دوکانەکەی کردە . لەهەمان کاتچاپەمەنییە ئاشکراو نهێنییە کوردییەکان لەبەغدا
ەوەو یەکتربینینی سیاسەتکارانی کورد، تەنانەت ئەیوت بەکر ناوەندێکی کۆبون

سدقی لەم دوکانەداو پێکەوە نەخشەی کودەتاکەیمان کێشا!. الریی لەوەشنەبو 
هەرکەسێ نەیوێرایە کتێبێ یا وتارێ یا هۆنراوەیەک بەناوی خۆیەوە باڵوکاتەوە، 

یئەکرد وەک: ئەو ئامادەبو بەناوی خۆیەوە باڵوی بکاتەوەو بەگیرفانی خۆی چاپ
، میسباح الدیوانو نامیلکەی ناوی کوردیو دەیان 1901سێپارەی هەقپەرستی ساڵی 

ا. گەلێجار راو دیدو بۆچونی خۆشی رو هۆنراوە لەرۆژنامەو گۆڤارەکانوتا
 تێکەڵئەکردن.

 تایم: نمونەیەک؟
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 ژیر: فەرمو:
 

 مەیل دیسان مەیل دڵ پڕە لەمەیل
 دڵ کەیلە لەخەم لەبەر مەیلی لەیل

 لەیلی من وەتەن، منم مەجنونی
 هەردو ال توشبوین کزیو زەبونی
 هەرگیز النەچو مەیلی لەناو دڵ
 وەتەن وەتەنمە بشچمە ناو گڵ
 تا دایکی وەتەن دیلو یەخسیرە

 دڵ پەستو خەمبار بەشیر موشیرە  
 تایم: ئەمە هی کێیە؟

 ژیر: هی خۆیەتی وەک بیرۆکە. داڕشتنەکەی: هەژاری موکریانییە.
 منداڵی نەبو؟تایم: 

بەاڵم لێیان رازینەبو، ئەیوت  )شامیل، هوشام، نزار، فەوزیە( ژیر: سێ کوڕو کچێک
 هیچیان وەک خۆم فەیلەسو، نین!

 تایم: فەیلەسو،!؟
ژیر: بەڵێ فەیلەسو،. لەبەشی یەکەمی ئەم بابەتەدا ئاماژەمان بۆفەلسەفەی 

ادا کەلە گۆڤاری یش، لەوەاڵمی وتارێکی د.ئیهسان فوئ1972ساڵی بەشیری کرد. 
نوسەری کوردا باڵویکردبوەوە، وتومە: بەشیر هەرگیز درۆی نەکردوەو راستیشی 

 نەوتوە.
 تایم: چۆن چۆن!؟

ژیر: ئێوە ئەمەتان بەالوە سەیر نەبێ، من لەو وەاڵمەدا وتومە: ئەم وتەیە هیچ 
پشکنینەکانی رۆزەر  ناکۆکییەکی تیانیە. زانستی تازە، دوای بیردۆزەکانی ئەنشتاینو
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ی کە رەش پێچەوانەی سپی نیە، توانرا مادە لەسوکەوە بگۆڕرێ فورد، سەلمان
بۆکورس، لەشلەوە بۆتونگ، لەرەشەوە بۆسپی، لەساردەوە بۆگەرم، هەموشیان 

ێ مادە بەگۆڕینی ژمارەو رێکخستنی توخمی پێچەوانەوە. ئنجا بۆ ئەزمون: هەنبە
دەیەکیتر، وەک گۆڕینی هەندێ گەردیلەی ان بۆجۆرە مارگەردیلەکانیان، گۆڕ

نیترۆجین بۆگەردیلەی ئۆکسجین، هی پالتین بۆئاڵتون ..تاد. فەلسەفەی بەشیریش 
دەریخست کە راستیو درۆ پێجەوانەی یەکنین،. ئەم دیاردەیە لەم رۆژانەدا زیاتر 
ئەبینرێ، بەتایبەتی لەبواری سیاسەتا. تۆ بڕوانە ئەو هەمو درۆیانەی تێکەڵ 

رەیەک راستی ئەکرێن لەدنیای سیاسەتاو کەسیش نکەی لێوەنایەت! گوێ لەو بەژما
هەمو چەپڵەیە بگرە کە هیچیان لەدڵەوە نیە! دەی خۆ ئەوانەی بەشیر هەمویان 
لەدڵو دەرونی سافی خۆیەوەبو. ئەو بەهرەیەکی سروشتی هەبو کە خەوو خەیاڵی 

ی لێئەبو بە پاڵەوانی لێئەبو بەراست، خۆی لە بەسەرهاتی خەڵکیا ئەدییەوە، خۆ
داستانە جەنگیەکان، وێنە بینراوەکانو دەنگە بیسراوەکانی لێئەبو بە هی خۆی. هەر 

 نوسینێ بەناوی ئەوەوە باڵوبکرایەتەوە، لێیئەبو بە هی خۆی!
بە داخەوە، پرژی ستەمکارییەکانی رژێمی بەئس، ئەویشی گرتەوەو لەتەمەنی 

هوزەیرانی شەستوسێدا، گرتیانو  سەروی هەشتا ساڵیا، لەناوەڕاستی مانگی
ئەشکەنجەیاندا. کە بەربو، هێزوتوانای لێبڕابو، سەردانی ماڵەکەیمان ئەکرد. باسی 

بەڕویانا  چۆن وەک پاڵەوانێ کە کردئەئەشکەنجەو پرسیارو وەاڵمەکانی  جۆری
بەری رێگاکە، پۆلیس بەچەکەوە ووەستاوەتەوە. وتیشی کەبردمیان، لەمبەروئە

 03/6/1960ئەیانوت ئەمە سەرۆکی هەمو کوردە!..بەداخێکی زۆرەوە وەستابون، 
 قیبلەی ئامالی کورد ئاوابو!!  خۆری کۆچی دواییکردو

 تایم: هیچ وەسێتێکی نەکردبو؟
ژیر: یەکێ لەراسپاردەکانی ئەوەبو، لەگردی مامە یارە لەسلێمانی، تەنیشت پیرە 

 مێردو مامە یارە، بینێژین.
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 تایم: جێبەجێتانکرد؟
اتوچۆبو یر: نەمانتوانی، چونکە لەکۆتایی ئەو مانگی جۆزەردانەدا، کەدەغەی هژ

 ا.لەنێوان کەرکوکو سلێمانی
گریانو پێکەنین، دژو پێچەوانەی ئەو بەکردەوەکانی، فەیلەسوفانە ئەیسەلمان: 

یەکدینین. ئەشێ لەیەک کاتا بگریتو پێشبکەنی بەو بێ دیماغانەی وائەزانن 
ڕەوادایە، ئەوانە بەو رێگەیە لەهەژارییەوە بونە دەوڵەمەن! بەختیاری لەسامانی نا

بەاڵم گەورەترین سامانیان لەدەسخۆیاندا کە ئەویش: خۆشەویستیی نەتەوەو 
الپەڕەی گەشی مێژوە.  بەپێچەوانەی ئەوەوە، کە لەپێناوی نەتەوەدا، 

ڕەفتار. بەوەش گەورەترین وە بو بەهەژار وەک سەرۆکێکی بەرزلەدەوڵەمەنییە
 مانی دەسکەوت، خۆشەویستیی نەتەوەو الپەڕەی گەشی مێژوش.  سا

 بەڵێ بەالی ئەوەوە، خیام واتەنی:  
 کەسێ لەدنیا لەتێ نانی بو

 کەالوە کۆنی ئاشیانی بو
 پیاوی کەسنەبێو کەسنەبێ پیاوی

 هەر ئەو ژیاوەو ئەو ژیانی بو 
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 شیر. ندی به ریكیو دو په ریكیو خه شه

ی  ی رۆژنامه54/9/5337دوی رۆژی   ره الپه مانی كوردستان له رله پهرۆكی  سه
ی  كێشه  بێته بن نه وه ڵێ: وریای ئه كان ئه هوگیرکرادا  ت ناوچه باره دا سه ژنامهرۆ

 ب .  ره كوردو عه

  وه رخۆیه به له سەوەوبەتە ، سەرێکی باداو وه هخوێن ی ئه كه ڕۆژنامه  كه :گیانی بەشیر
 مازیغ!.  ی كوردو ئه كێشه  ین به یكه نجێنین!؟ ئه ره كانتان ئه به ره وتی: چۆن دڵی براعه

 ن . كه داواكانی كورد ئه ب پشتگیری له ره شێكی عه تا ئێستا به  : چۆنكهرۆك سه

 هەزارا یەک!متر لە  ی كه ڕێژه به بەشیر:

 بێ.  یمانهك ههتمان  بێ سیاسه رۆكی پەرلەمان: ده سه

ش  وه به  اڵم كه . به ندیكی كوردییه په  مه تی!. ئه المه تی حیزیو سه سیاسه بەشیر:
 بین، ئیتر حیزێتی لەپایچی!؟  ت نه المه سه

 تی توركیا .  تایبه . به یه كی هه ره رۆك: گوشارێكی زۆری ده سه

ر  و هه ربوه هه  رهو گوشا كانتان. ئه كرچو كاڵه  ڵویسته بۆهه  وه پاسا  مه ئهبەشیر: 
بو؟  ن نه رمه ر ئه سه ی گوشاری تورك له بیانو بۆسازش. ئه ن به كه مه  مه مێنی . ئه ئه

 ؟   نیهر تیرۆر سه مریكا له ؟ هی ئه ستینو حیزبواڵنییه له ر فه سه هل  كه جوله
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تی  ركردایه سه پرسیان به  كه  كردوه یمانی هیچ كارێكیان نه رۆك: لیستی هاوپه سه
 كردبێ.  ورد نهك

ك  مانیش وه ، واتا ئه یه خنه یمانی، یا ره بۆلیستی هاوپه  یه یا پاكانه  مه ئهبەشیر: 
 ن. كان، هیچ ناكه ولێر، بێ پرسی پارتییه مانكارانی هه رله په

 كانی كورد .  ر مافه سه ن له یانتوانی پێداگری بكه نه  رانی ئێمه رۆك: براده جێگری سه
 !.  رۆكه كانی سه ی بۆچونه وانه پێچه  م دیده ئهبەشیر: 

 ن!. كه رمانئه ولێریش ده سلیمانیو هه جێگر: له
 .  به ره هی كوردو ئه  كه كێشه  واته كا. كه رمانئه ب ده ره واتا ئهبەشیر: 

 ن .  كه سازش نه  یه وه مانی عێراق ئه رله په كانمان له ره نوێنه نازناز: تكامان له
ستنییه،     ده هیچیان به  قیرانه و فه . ئه كان بكه تییه ركردایه سه له  وتكایه ئه بەشیر:

                     ستێ.            ر ببه ماوه هێزی جه همان: كورد پشت به وڕه ئه
 كانیان. رای پارتییه كانیش پشت به مانكاره رله په بەپێکەنینەوە: بەشیر

ی  دیلی ماده به  بن به كانی دیموسترا ده وا پێشنیازه ئه ،بن نهرر ئاگادا گه همان: ئه وره ئه
143 . 

ش  و قوماره ی ئه ی ماوه وه ؟ درێژكردنه ؟، یا قوماره چاره  یه، و ماده بۆچی ئهبەشیر: 
ا بێننو كێتی ی پارتیو یه كه ر دو پێڕه هس و توركمان، سێ به و شیعه سوننه  یه وه بۆ ئه

 . ن  یان بده كه ڕێسته له

 دا كرا. و ناوچانه له  ندین كێشه پاش چه له  یه وه م كۆبونه : ئه رۆژنامه

 كا!  رئه سه نك له په پاش باران كه له  میشه واڵو، هه كوردی خهبەشیر: 
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و  قسه  سێدا هاته  ره الپه مانی عیراق، له رله په یمانی كوردستانیش له رۆكی هاوپه سه
 موشاریك نین.حوكمدا،  ریكین له شه  وتی: ئێمه

ر كورد  گه ڵگڕان! مه و زۆرمان هه ریكبوین ی قاسمیشدا شه كه ستوره ده لهبەشیر: 
  موت: نه ندێك نه ك په ی من وه !؟ ئه ڵ كێ گه ریكی له ریكی!. شه ریكیو خه شه  یوتوه نه

:  ڵێ ئهو  كا م ئه مالیكی دیشكه  ئێستاوه له  نیه وه ..هتد؟ ئه یوانه وشتر هه  ، نه خوبز نانه
و  ره رزیی سڕكه مان ده ره و براده ی ئه كه قسه  واته ریك؟ كه ك شه نه  كورد موشاریكه

 خات! ومان لێئه یتر خه نده وه ئه

  كه ی چواری هەمان رۆژنامەدا، باسه ره الپه مان له كه زیری رۆشنبیرییه وه
نگی ئیراک  ی جه كڕینی فرۆكه رێم له تی هه كومهه:  ڵێ و ئه با دا ئه كیكه الیه هب

 . ی شۆڤێنییه كه ته و هكومه  سیستمی ئیراک دیموكراسی نیه  ترسێت چونكه ده

 كا! رئی خۆی ئه شه  اڵم كورد بدوێنه . به كی راسته یه قسهبەشیر: 

  بۆچی ئیوه  واته ی كه . ده ی پیشانداوه و ترسه كیدا ئه یه وته مانیش له رله رۆكی په سه
  كه كانی دو پارتییه ركرده و ئێستاش سه  وه ن دروستكردهئیراکێكی نادیموكراتیتا

و  ئه  واته !؟. كه وه ته كۆبونه  شۆڤێنییه  نادیموكراتییه  ته و هكومه وری ئه ده له
نیا دیكۆرن.  كانیش ته ك بۆ ما،. پۆسته نه  غداد بۆپۆسته به ی كورد له یه وه كۆبونه

غدا،  به كانمان له وره گه  ن پۆسته ، واتا خاوه نادیموكراتیو شۆڤێنیبێ  ته و هكومه ئه  كه
ی  وه ك ئه كانیان وه بی شۆڤێنی، یا پۆسته ره ئه و بون به وانیش نادیموكراتین یا ئه

!؟ ئایا  كرێ روان ئه نادیموكراتیو شۆڤێنی چاوه  گینا چ مافێك له ! ئه ها مهێدینه ته
شوێن چ   ؟ ئێوه کرێ ی ئهو شۆڤێن ڵ نادیموكراتی گه یمانی له و هاوپه فیدراڵی

ی  ، ئه كڕێ كی قورس ئه غداد چه به وتون؟ ئنجا كه  كه  یاڵێكی دۆنكیشۆتانه خه



` 

44 
 

  نادا. كێ  ستور رێگه ده  كه  وه نه ده اڵمم مه وه  وه به  ؟ تكایه ولێر بۆ نایكرێ هه
ر  گه ، ئه كردوه  كه ڵه تان كه ش پاره نده وه كا؟ ئه ستور ئه ئێراکدا هساب بۆ ده له

ك  نتییه ره تۆمیشی پێبكرن. چ گه بۆمبای ئه  وه رێی قاچاخچییه توانن له ، ئه وه نه بیده
ئێستا هیچ   . چونكه بێ رواش ئه ؟ هه ری كورد نابێ بۆ سه  كانه و چه ی ئه وه بۆئه  یه هه

و  ، ئه ئیراکدا بمێنێ ریكیش له مه ربازێكی ئه و تا سه  ترسیدانیه مه سنورێكی ئیراک له
  بێ كدار بكات، یا ئه غدا خۆی چه شانی به شانبه  بێ ولێر، یا ئه . هه نابێ  ترسییه مه
 ورس.قكی  چه له  ئیراک داماڵراوبێ  رێداگ  وه ر ئه سه له  پێ

رگریی  و به ی ئاسایش لیژنه له  ری كام التانه نوێنه  روارییه و ئادل به ئه  وه ئه
كا،  ك ئه ر پشتگیریی كڕینی چه ك هه شدا، نه شه  ڕه الپه وا له مانی ئیراکدا كه رله په
و  مریكا ئه ، له كڕێ ئۆكرانیاو رۆمانیا نه  كان له قورسه كه  غداد چه به  ڵكو داواكاره به

وتون!؟ نازانم هیچ  كی پێشكه چه  چونكه  سیی بكڕێ تڵه یمانی باكوری ئه واڵتانی په
و  و ناكۆكی مساردی كرد؟ ئایا خهی خۆتان مانكاره رله م په نشتێكی ئه رزه سه
مو  م هه س ئه ده به  كه مه له به  كه  نێ یه ناگه  وه كانتان، ئه وانه پێچه  وبۆچونه دید
بێ، نوقم  وه كه یه و دژ به ستراتیج  و بێ  خشه نه و بێ  رنامه ، بێ به بێ ره وڵلێده سه
س  ده  نه ردوال بیده ، یا هه یكه بۆالكه  زێ كتان دابه الیه  هاتوه نه  وه !؟ ئایا كاتی ئه بێ نا
بارودۆخێكی وادا،  زانن له ك را. ئایا ئه و یه ر و رزگاركه وامێر و جه وانی لێزان مه له به

ی!؟(  كه ك نازانی بۆپرسیار ئه شتێیه موت )تۆ كه ی نه ؟ ئه وامێرییه زینیش جه دابه
وتی،  كه رنه ا سهو تیای و سواری بویت زانی كت نه ر شتێیه گه ئه دایه  وه له  كه فه لسه فه
  یته خێرا بیده  و چاك وایه ل، فێری نابی سچونی هه ده نگكاتی دوای له پرسیاری دره به
وسا چی  و ئه  وه بێته ستدا مردار ئه ناو ده بی، له گینا تافێری ئه س لێزانی خۆی. ئه ده
 كا!؟ رتان ئهی من رزگا وه بی نه زه و غه شیر( وانی من )به ڕۆهی ره له

 لەسايتى ئەمڕو بالوكراوەتەوه 10/13/5337
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 شیر موشیر. کوردو فیدراڵیو پەندەکانی به

A. ؟ کوردستان چ باسه له  باسه هه 
B. بۆنی خوێنیانلێدێ!  م ڕۆژانه کانی ئه واڵه هه 

A. ؟ بڕاوه  م واڵته له  و بۆنه ی ئه جا که 
B. هاتن   غداوه به  بڕێژ له ره وانیتر نابێ! دو لیوای سوپای عه یان جۆری ئه مه ئه
قینو  و خانه ره ش به رگه کانی پێشمه قین! هێزه والو خانه له کانی جه و ناوچه ره به

، کشان! پێشتریش،  و سوپایه رێم بۆ شکاندنی لوتی ئه هه کان له دابڕاوه  ناوچه
داگرتنی ئااڵی کوردستانو   وتنه قینو که ناو خانه  هێزێکی سوپا، پێیان خسته

،  که ری شاره ماوه ردا، جه رامبه به  کان! له کوردییه  پارتییه تیکردن به سوکایه
ر  گه بێ، ئه وه م کونه ش له م بایه نجامدا! ئه زاییان ئه ی ناره وره خۆپێشاندانێکی گه

 .بێ رئه هه  و پێکدادانه ، ئه وه ش هێورکرایه مه ئه

A. کان؟ کورده  رکرده ڵوێستی سه ی هه ئه 
B. تیو  رکردایه ندامی سه کی ئه دوویه  اڵم پله ت! به نایه  یان لێوه کان، نقه که یه  پله

ڵێ:  ئه  و روداوانه دوای ئه ی ستراتیژی کوردستان له وه ری لێکۆڵینه نته لێپرسراوی سه
تی  وڵه ر دروستکردنی ده سه شتا ساڵ به هه پاش زیاتر له لێکی مێژوییبو که )هه

 .  وه ینه نوێ دروستبکه رله سه  ته وڵه و ده عیراقیدا، بتوانین ئه

 (.٦ل  ٢٢/٨/٢٠٠٨رۆژی  ٣٦٦٤  )کوردستانی نوێ ژماره
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A. ره و نوسه شێ ئه هۆکار. ئه  یه وه !؟ ئه کردوه ئیتر تۆ بۆچی خۆت وا شپرزه  واته که  
ی  وێژه بیستبێ! له ری نه ی شێخ هۆمه هک فۆلکلۆری کوردیدا چیرۆکی ماره له
وتی )و إن اکرمت الکریم ملکته، و إن اکرمت اللئیم تمردا(ی  بیشدا، رێکه ره ئه
  ته وڵه و ده ی خۆمان له وه لێکی مێژوییبو بۆ ئه : هه یه وه ی راست ئه کردبێ. قسه نه

 . وه ینه جیاکه  مکاره سته
B. کانی  ندییه وه رژه ک بتوانن به مو الیه ڵێ: )تاهه ئهم.  واو بکه م ته که تهێشت قسه تۆنه

 ن( خۆیانی تێدا دابینبکه

A. نیا  ی ئێستاش، ته که و ئیراقه ندیی سوننه وه رژه نیا به ته ،م که ئیراقی یه
ری شکاوو بنی دڕاو  نیا سه ردوکیاندا ته هه . له ی تێدا دابینکراوه ندی شیعه وه رژه به

 . وه ته بۆکورد ماوه
B. شداریکردن  به له  بو جگه مدا نه رده به ی ترمان له رێگه  ڵێ: )ئێمه ئه
 دا(. ته وڵه و ده ی ئه وه دروستکردنه له

A. رکوکو ناوچه مانتوانی که بێ ئه خۆییبو. یاهیچنه ربه ی تر، جاڕدانی سه رێگه  
ین  ک بیانکه نهی باشوری کوردستان.  که سیاسییه  واره ر قه سه  وه ینه بخه  کانیکه دابڕاوه

،  مان بکردایه وه ر ئه گه تیو گیرفان. ئه ندیو ملمالنێی پارتایه وه رژه قوربانی به  به
 گۆڕرا. با بزانین چۆن: وی مێژوی کورد ئه رێڕه

رێمێکی  هه بو به رێمی کوردستان ئه ، هه وه ته ڵ ئیراقیش بماینایه گه ر له ر هه گه ئه -٧
ی  پاره ک له یه بو رێژه ئه  وه ستی ئێمه ده ئیراق چاوی له وسا ند. ئه مه وڵه هێزو ده به
  کرد کێشه ئه ی نه وه ک شارستانیش، پڕکێشی ئه فارسێکی وه  چکه ینێ. به وتیان بده نه
 کوردستان دابنێ.  وتیتر له نه  ندنی بیره ڵکه ی هه رێگه له
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ڵێن  ندێک ئه ک هه هبین، یاو ندئه مه وڵه ی پێده ئێمه  نیه وه رئه رکوک هه گرنگی که
رکوک  تی کهو نه و پێویستیمان به وته ک نه ریایه ر ده سه ی خۆمان له سێ پارێزگاکه

وتی کوردستان  داهاتی نه توانێ به ، ئیراق نه یه وه گرنگتر ئه وه خێر، له ! نه نیه
اری رب سه  وه ی جاران. ئه که کۆکوژییه  که ن چه خاوه  هێزه به  ته وڵه ده به  وه ببێته

خاکی  له  شێکه رچیبن، به ی هه که وی دانیشتوانه ک زه رکوک، وه ی که وه ئه
مان  وه ر ئه گه رداری نیشتمانی خۆی نابێ. خۆ ئه ستبه رد ده کوردستانو مرۆڤی مه

 کرا!. دا ئه که ئاگره  ئاوێک به  ، جۆره وه ی ئازاره وتنی یازده رێکه ر له ، هه بکردایه

زاران میل  هه  وه رکوکه که . به رکوکدایه که  کوردستان، له خۆیی ربه کلیلی سه -٠
اڵتو واڵتانی  رۆژئاواو رۆژهه  وه رکوکه که  . به وه بینه خۆیی نزیکئه ربه سه له
  شمانه ی هه وه رکوک، ئه گرن بۆمان. بێ که ئه  وه سنگیانه س به ریش ده وروبه ده
 چێ. سمان ئه ده له
 ٧٤٢ی  ماده رکوکیش به ی که بۆکورد. کێشه  مانه ی ژیانو نه له سه رکوک مه که  واته که

 .  ست کورد خۆیدایه ده رکوک له ی که ری کێشه سه ر ناکرێ. چاره سه چاره

دا  رچاوانه م سه له  ( که خۆیی کوردستان رووناکه ربه وتاری )ئاسۆی سه  بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانه)
 : وه ته باڵوکراوه

 ١٥ل  ١٣/٨/٢٠٠٨  ی رۆژنامه رۆژنامه -
 ی نیشتمانی کوردستان سایتی کۆنگره -
(٢٢/٨/٢٠٠٨مڕۆ  سایتی ئه -

ر خوێنی کورد، دروستو  سه وڵتی عیراقی، بێ پرسی کوردو له زانین، ده موو ئه هه -٤
( ٠٢دوای )  بکا که  وه وه ناوبنێین چی رۆشنبیرێک شانازی به  وه هێزبو. ئیتر ئه به

بێ جیاوازی  ر وابێ، ئه گه !؟ ئه وه یان دروستکردۆته ته وڵه ده و کێتیو پارتی ئه ساڵ یه
ندازیاری عیراقی  کێتی ئه م و پارتیو یه که ندازیاری عیراقی یه نێوان ئینگلیزی ئه
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زانان، بۆچی   دهن وه تکارێکی ئه ندازیارو سیاسه ر ئه گه ئه  وانه م چیبێ؟ ئه دوه
ی  که ستوره ده  !؟ بۆچی لهتی عیراق ومهحک یان سپارد به ٧٤٢ی  دهجێکردنی ما جێبه
ک  جێیانهێشت بۆ یاسایه سپاندو به چه کانیان نه رێمه نی هه نجومه ا ئهعیراق

  نه له نجومه م ئه یزانین ئه مو ئه دنیادا!؟ هه له  یه ی شتی وا هه !؟ که وه مانه رله په له
بۆپاراستنی مافی   نتییه ره هگ  مانو تاکه رله په  له  بااڵتره  مو واڵتێکی فیدراڵیدا هه
رانی  کانو نوێنه رێمه ی هه رێژه به  کسانه کانی یه ندامه ی ئه رێژه  کان، چونکه رێمه هه
موز  ی ته٠٠گروپی   ر وابوایه گه . ئه یه رێمێکیش مافی ڤیتۆیان هه ر هه هه
  وه کانه ێمهر نی هه نجومه ئه  ر له یان هه که نو بڕیاره بکه  و گۆڵه توانی ئه یانئه نه
کانی  جێگره کێک له رکۆمار داوێنی یه کرد سه ئه نه  وه و پێویستی به وه کرایه تئه ره

ین،  که باسی فیدراڵی نه  نده وه بو!؟ با ئه رازینه  و جێگره ر ئه گه ی ئه بگرێ. ئه
ک  رێمو یه تی هه دو حکومه  وه مه نی که الیه کانو به رێمه نی هه نجومه بێ ئه فیدراڵی به

م  . ئه ک زیاترنیه ئۆتۆنومیه  ی ئێستای کورد، له مه ندی، نابێ. ئه تی ناوه حکومه
  مه میش نامێنێ. گریمان ئه برێ، ئه خۆیی نه ربه و سه ره ر خێرا به گه ش ئه ئۆتۆنۆمیه

گرین؟ ئیتالیا  رنه وه  و جیهانه ک له یه ڵ کێ!؟ بۆ وانه گه فیدراڵیشبێ، فیدراڵی له
ی  وه ر به رامبه داتێ به کاو بڕی پێنج ملیار دۆالری ئه لیبیا ئه  له داوای لێبوردن

شتا ساڵ داگیرکردنی کوردستانو دوای  چی دوای هه ! که ک لیبیای داگیرکردوه یه ماوه
، هیچ کام  وه کان دروستیانکرده کوردییه  پارتییه  ی که که پێنج ساڵ عیراقه

کرد،  ر داوای لێبوردنیان نه ک هه لیکی، نهریو ما عفه الویو جه کانی عه ته حکومه له
ن  که رێمی کوردستان ئه ر هه یان بۆ سه ی ناردنی سوپاکه شه ره تا ئێستا هه وه ڵکو ئه به
شیر موشیر  به ندێک له بێ په باهیچ نه  کان. یا ئێمه ره سه ناکۆکی له  رباری ناوچه سه
کردو  ئه  سته رجه دا بهسێتی خۆی که کانی له ندو ئامۆژگارییه ی په و پیاوه رگرین. ئه وه
رچاوبو  به ی له م رۆژه و، ئه ڵ. ئه بۆ ناو کۆمه  وه دایه نگیانئه ره  وه خودی خۆیه ر له هه

شیدا  که سێتنامه وه رچو!! له ب ده ره م ئه که رێتی وتی: ژنه نجا ساڵ هاوسه دوای په  بۆیه
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مردوێتی   اڵم به مکرد، به دا ئیداره مانه ناو ئه زیندوێتی له ر چۆنێبێ به وتوێتی: هه
شتا ساڵی  دوای هه  چی ئێمه . کهکوردستان  وه رنه م به که رمه مو ته ناکه غداد ئیداره به له

ی بزانین  وه ، بێئه وه ینه که چین دروستیئه ڵ عیراقی روخاو، ئه گه رێتی له هاوسه
ر  سه و فڕیان به ری جاهیلی شمشێرو خوێنهمان کلتو ر هه مانیش هه لتوری ئهک

. ئاخر کۆمۆنستەکانی  نیه  وه ڵێنه یمانیو به ستورو هاوپه دیموکراسیو فیدراڵیو ده
ب  ره کێتی کوردو ئه ردی یه ر به سه ست ساڵ، هاواریانکرد: )له کورد پێش شه

،  رده و به چاوی خۆمان بینیمان ئه شدا به یه و ماوه کرێ(و له ئیمپریالیزم وردوخاشئه
 ! ر وردوخاشکراوه سه نها کوردی له ر بشبێ، ته گه . ئه و نیه بوه نهر بونی  هه
B. وتۆ نێردراوه کداری کوردی ئه هێزێکی چه  که  نیه وه تۆ ئاگات له  دیاره  

 شکێنێ!؟ شکێنێو ناڵدار بڕوا ناڵی ئه قین، باڵدار بڕوا باڵی ئه بۆخانه

A. و  !؟ ئه رکوکه ، که قین نیه ئامانجی مالیکی خانه  که  نیه وه تۆش ئاگات له  دیاره
  عدیه لیو سه نده مرینو مه والو هه له و جه په ته ره کانی قه ناوچه  ی له بیه ره سوپا ئه

  وه نه که کاتژمێری سفردا پێچێکیان پێئه  و له رکوکه مۆڵدراون، بۆ کۆنترۆڵکردنی که
ی تۆ  مرین. ئه کانی هه مولدراوه  و هێزه کوره ی تازه و دو فیرقه٧٠ی  فیرقهبۆپاڵپشتی 

ڵێ:  ئه  بو که وه ر زمانه سه ی به کوردییه  نده و په ئه  میشه شیر موشیر هه بهنازانی 
 !؟ کوێ دڕاوه له  و کونه وتوه کوێ که رله که
B. کوردستان؟  وه ته و بۆ نایه ئه 

A. و جێگرێتی  وه ره تی ده زاره وه سەرکۆمارو چاودێریی  وه وفهئر گۆڕستانی شێخ مه  له
غداد  کانی به کورده  مانکاره رله مانو سوپا ساالرو په رله ک په ره زیرانو سه ک وه ره سه
 ن؟ که کا، بزانێ چی ئه ئه
B. ن؟ که چی ئه 
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A. و تاوڵه ئەکەن! شه نونو به رۆژ ئه سوڕێنو بۆکورد به ڵئه ڵێ: بۆ ئیراک چاک هه ئه . 
B. تی پۆستی  تایبه ، به وانه ڵێ: بونی ئه ی کوردستانی نوێ ئه که ره . نوسه وانیه
.  هێزی دروستکردوه کی به نگییه ی ئێستادا هاوسه م قۆناغه ک کۆمار بۆ کورد له ره سه
 پرونکرد؟ هه پرون به ی هه٠٤ی  هاوکاری جێگرێکی چۆن ماده تدی به ی تۆ نه ئه

A. کا؟ رکۆمار چی ئه ک، سه هاوکاری یه  بونه  که دو جێگره  مجاره ر ئه گه ی ئه ئه 
B. ی واڵت!. وه ره ی ده رێکیکه فه سه 

 وهەتەمرؤ بالوكراوەسايتى ئەل 16/9/5337 

 
 بەشیر موشیرو کابرای گاگو

ا، تۆفیق وەهبی، وەزیربو. لەهەمانکاپەنجاکانی سەدەی پێشودا، تلە ناوەڕاستی -٧
خولێکی فێربونی زمانی کوردیی لەیانەی سەرکەوتن لەبەغدا کردەوە بۆئەو 

 ئەرەبانەی ئەیانویست فێری کوردیبن. ژمارەیەک ماستاوچی لەوانەی بەڕۆژ 
بۆئەوەی ئێواران نەئەگەیشتنە دامێنی پرسگەکەی وەزیر، ئەو هەلەیان بۆهەڵکەوت  

ناو   هت کوتاوهکە خۆی  کاژێرێک بەرامبەر سەئادەتی وەزیر دانیشن!. یەکێک لەوانە
دوای تەواوبونی خولەکە، جارجار ئەهاتە بەردەم  شەشەم لەچەپەوە،  ، یه م وێنه ئه

م لەچەپەوە، گوایە بەکوردی قسەی ئەکرد، ئەیوت:  شه بەشیر موشیر، شهدوکانی 
سەعادەت وەزیر دەرس کوردی، وەرەوەرە، کەرەکەرە، هاهاها(. تومەز )ئاوەاڵ من 

وەزیر ناسیبوی چ دەبەنگێکە، بانگیئەکرد: وەرە کەرە. بەشیرێش ناوینابو گاگو. 
ئێوارەیەک بانگیکرد: وەرە کەرە، وەرە گاگو، کوردییەکەی خۆمان بەرەوەو 

 ئەرەبییەکەی خۆت بۆخۆت.



` 

51 
 

ری رادیۆی  به ڕێوه به :مین لۆجست، کامیلی کاکهمۆنۆ :لی زیز ئه :ئه وه په چه له
شیر  ندازیار، به ئه :قایمقامی چوارتا، ئیهسان شێرزاد :شید سدقی غا، ره به کوردی له

 .یتر ناسراونین که ، دوانهخوێندکارە دەبەنگەکە :، گاگوشانازیی کوردرۆک سه :موشیر
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نەوتی کەرکوک
 بنوسم. وتارێبەشیر: ئەمەوێ لەسەر نەوت 

 مهەمەد: زۆرباشە.
ێ چااڵیی دەرئەهێناو ئەیانکردە ەرکوک بەجامو سەتڵ نەوتیان لەهەنبەشیر: لەک

 کونگەو مەشکەوەو بەکۆڵی کەر ئەیانبرد بۆسلێمانیو ئەیانفرۆشت. دە تەواویکە.
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کە ئەوسا خوێندکاری کیمیابو لەزانکۆی  )یەکەم لەڕاستەوە( ئەهمەد قادرمهەمەد 
ادا بەناوی بەشیر مۆشیرەوە بەغدا، کردی بەوتارێکی زانستیانەو لەرۆژنامەی بڕو

 کردەوە.باڵوی

 
کەچوینە الی، وتی وتارێکی ئەجیبم لەسەر نەوت نوسیوە! ها بیخوێنەرەوە. 

 مهەمەد دەستیکرد بەخوێندنەوەیو زوزو ئەمانوت دەسخۆش!.
ەر دوکانەکەیو وتی: مامۆستا دەسخۆش بۆ ئەو وتارە جوانەت. الوێک هاتە ب

بەشیر بەزەدەخەنەیەکەوە سەرێکی بۆلەکان. الوەکە وتی بەاڵم هەندێ زاراوەی 
تیایە تێیانناگەم. بەشیر روی لێوەرگێڕا، الوەکە دوبارەیکردەوە. بەشیر پشتیتێکرد. 

نازانی، ، تۆ کە شتێیەک سێبارەیکردەوە. بەشیر لێیڕاپەڕیو پێیوت: ئاخر هەی دیماغ
 وجرەم داناوە!؟هبۆ پرسیارئەکەی!؟ بۆ من 
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 لەچەپەوە:ئەلی تۆفیق، مەدهەد موفتی، مهەمەد نوری، بەشیرموشیر،جەمال نەبەز، کامیل ژیر.

 
 بەشیرو گاگویەکیتر

گیوی موکریانی هاتە سەر دوکانەکەی بەشیر. گیو سروشتی وابو کە قسەیبکردایە 
سیخۆرمەیەکیشی لێئەدا! بەدەم ئەو سیخۆرمانەوە کەئەیدا بۆ یەکێ، جاجار 

لەبەشیر، ئەیوت: داماوی برام)حوزنی( چەن داماوبو! تا لەژیاندابو بەداماوی 
ی داماوت الیە، ئەوە چەنجارە ەپەرتوک ئەووەستا بەشیر تۆ  :ەسەر، ئێستەشبردی

 نامدەیتێ!.  ،داواتلێئەکەم
زۆر گرژبو. لەوکاتەدا کابرایەکی گەلۆری گاگو بەشیر بەسیخورمەکانو وشەی )وەستا( 

هاتە بەر دوکانەکەیو وتی انطینی باکێت وشخاط. بەشیر وتی ماکو. کابرا وتی 
شلۆن ماکو اشوفە بعینی! گیو سیخورمەیەکیتری وەشان. بەشیر ئەوەندەیتر ئاگری 
گرت. کابرا دوبارەیکردەوە. بەشیر پێیوت ولک دیماغ، هەی گاگو، ماتشو، احنا 
مشغولین بقضیەت داماو!؟ کابرا وتی داماو شنو!؟ بەشیر وتی هذا مو شغلک. کابرا 

ارید اعر،. بەشیر دەستی دایە گەزی خەیاتییەکەیو لەسنگی کابرای  ،وتی ال
گیرکردو پاڵێکی پێوەناو کابرا بەپشتاکەوت. وردی چو هەڵیسانەوە. کابرا وتی هذا 

ولولی شنو داماو!؟ نەبەز وتی: گاذا مات روح اشتکی، ئەلزەم محامیتعدی، ما اقبل، ا
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دایەو کابرا وتی  یانپاکەتو شقارتەکەبداماو؟ داماو ادیب کوردی..  انت یاهو مالتک
 ئی نەعەم هەسە افتهمت. ئنجا رۆی. 

و وتی: ئێستە تۆ داماوداماوی چیتە!؟ داماو شەیتان دەستی  بەشیر رویکردە گیو
کەی برای تۆ داماوبو؟ داماو بەکەسێک لێهەڵگرتوە تۆ بۆ دەستی لێهەڵناگری!؟ 

ئەوترێ دو جنطەی بەدەستەوەبێو پەیتوکە)سیارە( رێگەی نەدا لەوبەری جادەکەوە 
قوفەی دەسنەکەوێ بیپەڕێنێتەوە،  وە ئەمبەر، یا کەسێك لە گوێ ئاوێبپەڕێتە

یاکەسێکی وەک جەمالەدین ئەوە سێ مانگە ئەگەڕێ بۆخانوچکەیەک دەستی 
 ڕێتەوە داماو داماو!ناکەوێ! دەئیتر بب

 
 

 مێژوی برنج  وبەشیر

لەسایتی پێنوسەکان، وتارێکی جەئفەر کەریمیم  5312/ئایاری/16رۆژی 
ساڵ  10233تا  7533بەرچاوکەوت سەبارەت مێژوی برنج کە تیایا ئەڵێ 

 لەمەوبەر لەدەرودۆڵی نزیک چەمی پێرڵ لە واڵتی چین سەرچاوەیگرتوە.

ئەم نوسینە وتەیەکی سەرۆکی کورد بەشیر موشیری وەبیرهێنامەوە کە رٶژی 
لەبارەگاکەی خۆی لەسەر شەقامی رەشیدی بەغدا، لە داخی ئەو 1929/ئایاری/1

شەو بەبەردەمی ئەودا درێژەی کێشا بەبۆنەی 15ی بەیانییەوە تا 7رێپێوانەی لە 
 دارییان تیاکرد، وتی: رۆژی کرێکارانەوەو هەمو بەرپرسە گەورە ورگزلەکان بەش

 +مێژوی برنج الی منە.

 چۆن؟-
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لە چینەوە، تۆوی برنجی هێناو بەم  )شیعە(ساڵ لەمەوپێش کابرایەکی شیئە6233+
 ناوەدا باڵویکردەوە!

 ناوی چیبو؟-

 +ناوی روبێنبو!

 جا کەی ئەو کاتە شیئە هەبو!؟-

 ی ئیشیانئەکرد!فخف+هەبو، بەاڵم بە

 بۆچی وا توڕەیت؟-

روبێن. ئاخر ئەگەر ئەو گەوادە نەبوایە، ئێستە ئەم هەمو ئەفەندیانە +لە داخی 
نەئەبون کە بەبرنج ورگیان زلبوەو لەبەیانییەوە مێشکی منیانبرد بە هەیتو هاوارو 

 هەڵپەڕین!
 ئەچن بۆخوازبێنی کچێک بۆشامیل

 زوەبەن مالە. جیسوجاد نیدەعالئ ر،یموش ریشەب ن،یسبوەک نجێ، پ٧٩٢٢
 ڕیکو یلیشام ۆب کێکچ ینێخوازبۆب ەواڵقەشۆب نیچو ،ەندەب ویبرا ینیدەمالەک
 مەئ شترێپ ەک ەواڵقەش یناودار یکییەتێسەک یوانیمەب نی. بوریموش ریشەب
 کەو تری. ئەرکا مەئۆب کهاتبونێکردبو و پ ەکەکچ یباوک ەڵگەل ەیقس ەزەڕێب
 یکرد. دوا ەیکییەنێخوازب یسوجادعەالئەدین  ستاۆمام ،یوارەکورد یکێتێرەن

 یباوک یستەد نیدەمالەکردو ک مانییەتیەخزما مەئ ییزباۆریپ موەه بون،یراز
 ێوەئ نارمید دەنجسێمن پ یوت ەکچ یباوک ن،یستەه ەیوەرلەماچکرد. ب ەیکچ
 یکۆرەبۆگ وەریالگ ەوریل ەیملوانک نوێ: پشتوشمەکەکچۆ. بمۆخۆب ییربایش کەو



` 

56 
 

 نامانوێه نەرچەه شەمێ. ئەتانۆخ یفەیک نەکەدۆب یتریچ ەوەئیدوا تون،ڵئا
. یکانییەداواکار رەسەل رتربویرگێش وەئ ،یەتوانادانەل ەانیداواکار وەئ ەبردمان ک

 داەرێ. لکبنیە ستویب یارەیع کانەتونڵئا لیرەکان رەشادیی ئەسڵو ێبەئ یشیوت
کچمان  ۆت مڵزا ەیئاخر ه یوت ابراداوک رەسەب یانەڕن ستاوەه ریموش ریشەب
 نڕۆیباب ستنە!؟ هیشۆفرەئێگامان پ ای ێتەیدەئ
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 ەشیر موشیر لەئێوارەکۆڕێکاب



` 

58 
 

 
 

نارین بۆ توێژینەوەو باڵوكردنەوە، بەهاوكاری قاوەخانەی كولتوری لە  ئینستیتیوتی
مەراسیمێکی بۆیادکردنەوەی روناكبیری كورد  59/13/5316ی  سلێمانی، ئێواره

 "بەشیر موشیر" لە قاوەخانەی کولتوری لەسلێمانی رێکخست.
نی لە بەغدا دوکا .بەشیر موشیر یەكێك بوە لە نیشتمانپەروەرە گەورەكانی كورد

ر  هه له ەڵبەندێکی کوردایەتیو روناکبیرانم  بەرگدروی هەبوە، دوایی کردوێتی به
 .  رویانتێکردوه  وه ی کوردستانه چوار پارچه

یامنێرانی  تکارو روناکبیرانو په سیاسه  رچاو له کی به یه دا، ژماره رییه وه م یاده له
ی  فور، ئیداره ، غه ڵه هبون. خ که راسیمه ی مه یاندن، ئاماده کانی راگه هۆکاره

مین پێنجوینیو ستران  د ئه مه کامیل ژیر، مهه  ک له ریه یکرد. هه که راسیمه مه
ی باسکرد.  پیاوه ڵه و که نێکی ئه و الیه که ر یه هه  شکرد که کانیان پێشکه بدواڵ، وته ئه

 نکرد. مه وڵه یان ده که دواداچون کۆڕه پرسیارو به بوانیش به ئاماده
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ک  یه شیر موشیر کرد: کورته ی به نانه م الیه ی بۆ ئه یدا، کامیل ژیر ئاماژه که هوت  له
  بوه ی هه وه مو کورد، خولیای ئه ی هه وره م، گه شیرو مریه وینی به مێژوی ژیانی، ئه له

تی کوردی  وڵه ده  وه یه و رێگه سوپای ئوسمانیداو له ی موشیر له پله  بگات په
 کانی. خۆشه  یاڵو قسه خه  شێک له ، به مان پااڵوتوه رله ۆی بۆ پهزرێنێ، دو جار خ دامه

 شکرا:  لەم کۆڕەدا سێ داواکاری پێشکه

  . وه ناوییه  ک بکرێ به یه جێگه-1

  دان به درێژهرێکی نوێ پێكبهێنرێ بۆ به ی مژده وته هه ،مڕۆ ی ئه وه نه له -5
  .شیرستی به

 سلێمانی.  له  گردی یارهبۆ  وه بهێنرێته-0

ین.  که وانیی سلێمانی ئه ی شاره ئاراسته ،م که اڵمدا کامیل ژیر وتی: داوای یه وه له
لەگەڕەکی   وه ناوییه ک کرا به باخچەیه ،پشتگیریی هێرۆ خان بو دوایی به وه ئه

ت  باره درێ. سهرب سه ڵی له کۆمه بێ بریارێکی به ئه :م بۆ دوه .ئیسکانی سلێمانی
ی  غه ده سلێمانی که له 03/6/1960ی  که وتی رۆژی ماڵئاواییه :م اواکاریی سێیهد

 ش لەبەغدا شوێنەواری گۆڕەکەی نەماوە. . ئێسته وه مانتوانی بیهێنینه نه ،هاتوچۆبو
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 سلێمانی شیر موشیر له ی به باخچه
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 سلێمانی بۆ وهڕایهگه موشیر شیربه
 یهارهبه رگێکیبه سلێمانی ئاسمانی 2/25317/ مڕۆئه دا،ختهسه زستانه مله

له بڕشت به خامه گیبه هبیوه ووهشانهگه کانیگوڵزاره هیوا، پڕ خۆرێکی پۆشی،
بڵنده رسه گرونیمهپیره

 یوهڕانهگه یمژده ،وه
ئه رۆکیسه پاکی گیانی
 کوردیدا موهه ییفسانه

مه شێخ لییداریکهبه
 بەچیای مرونه حمودی

 یردهزهگڵه خۆڕاگری
ستێرهئه نیسههه شێخ
داستانه یگۆیژهبه ناسو
 زمڕیئه به شۆڕشو کانی
مه دینجمهنه ندیڵبهمه
 تێکسته ریپارێزه اڵی

قاره ییاره گردیبه زنومه شتیردهزه کانیپیره ورامانیههبه کانونهگمهده ییهوێژه
 هیدانیشه خوێنیبه سوربو کانیوانهرخهئه بە سوفویلهفه مێردیپیره ڵیئاوه مانو
  موههبه کوردستانو خۆییربهسه ئازادیو رێی

 .قوربانی ڵمەتوهه سلێمانیی شاری رانیتێکۆشه هۆنیارانو رانونوسه
 یقیبله شیریبه مرینه گیانی شیاودا، سمێکیڕێوڕهله یانی،به ی11  یشتهگه تکا

 پڕ کییهناسههه ووهنیشته وهموشیره شیربه یباخچه تابلۆی رسهبه کورد، ئامالی
نیشتمان.  شیبۆباوه وهڕامهگه دیوهاته مکهراسپارده ئۆخەی :وتی ڵمژیوهه شادمانیی

یهوته له ،شوکاک بدولقادرئه ڕێزبه ر،بهمژده یوتههه دوای نوێی یوهنه رینوێنه
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 ژیانی رسه خسته تیشکی مڕۆمان،ئه یکهداستانه وانیپاڵه بارتسه زانیاریدا پڕ کی
به یانگه بودهائام هێرۆی خاتوبه مومانیهه پێزانینی سوپاسو ویهفریشته وئه

 مینئه دمهمهه مامۆستا و،ئه دوای .خسانره یلههه مئه یوڵههه وئه ررامبه
 :وهوتینه بۆ موشیری شیربه یکهیلهمه پێنجوینی،

 
 
  یلمهله پڕه دڵ یل،مه دیسان یلمه
 یلله یلیمه ربهله مخه له یلهکه دڵ
 

راگه کانیمانهکامێرا یئاپۆره ناوله ر،بهمژده یوتههه ندامیئه ژیر، کامیل دواجار،
گەلێ ئازادیی  یبه هۆنراوه کاندا،مۆبایله گریوێنه پۆلی جریویجریوه یاندنو

 .....                     لەیادو بیربێ،
                  :هێنا کهسمهرێوڕه به کۆتایی
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 وێنەی وابەستە بە بەشیر موشیرەوەهەندێ 
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 هەژارو خەزنەدار خۆیان بەدەرکردندا

 رۆژێ ئەبێتە مشتومڕیان، هەژار پێیئەڵێ: تۆ نە فەیلەسوفیت، نە شائیری!!  

 

ەکەم ئەتۆ گەوادی، تۆ شاعیرنیت، تۆ شەعیریت. من هبەشیریش لەوەاڵما ئەڵێ: رۆ
بەالم بۆ فەلسەفە، بچۆ لە  جارجار لەداخی دوریی نیشتمان شیئر ئەڵێم،
 فەیلەسوفەکانی جیهان بپرسە.. هەستە بۆدەرەوە!.
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لەگەڵ دکتۆر مار، خەزنەداریش لەسەر ئەوە تێکچو، بەشیر وتى لەتارانەوە 
بەپاپۆڕ چوم بۆئەنکەرە. دکتۆر وتى ئەمە راست نیە، چونکە لەنێوان تارانو 

تەوە!!؟ بۆ من نازانم ئێستا ئەنکەرەدا دەریا نیە! بەشیر وتى تۆ من بەدرۆ ئەخەی
لەنێوان ئەو دوشارەدا دەریا نیە؟ من باسى ئێستا ناکەم، باسى پێش سەفەربەر 

 ئەکەم!! تۆ خەزنەی زانست نیت، خەزنەی گویت.. هەستە بۆدەرەوە. 

 

ئیزەدینیش دڵى ئێشانبو، ئەوسا شەڕى ساردى نێوان سۆڤێتو چین لەئارادابو، 
نێوان سۆڤێتو چینى هاوسێو هاوبیروباوەڕى هەریەک بەجۆرێ هۆى ئەو شەڕەى 

ۆى ئەو شەڕە لێکئەدایەوە. ئەو، واتا بەشیر، وتى: ئێوە نایزانن، ئەوە من ئەزانم ه
لەمۆسکۆ بێ، چۆن شەڕى نێوان چینو روس بەرپا  تەیزئچیە، هۆکەى ئەوەیە، 

 نابێ؟

 

من مەبەستم لەگێڕانەوەى ئەو شتانە ئەوەیە کە هەڵسوکەوت لەگەڵ بەشیر، 
لێزانینى ئەویست، نەئەبو دڵى بئێشێنی. چونکە ئەو شتانەى کە ئەیوت، بەالى 

 خۆیەوە راستبو، ئەبوایە بەالى تۆشەوە راستبوایە. 
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مهەمەد تۆفیق وردیش جارجار بەرپەرچى ئەدایەوە، بەشیریش بەوە تۆڵەى 
ت لێئەکردەوە کتێبەکانى وردیى لەسەر رەفەکان دائەگرتو ئەیدایەوە بەسەریاو ئەیو

 بڕۆ ئیتر کوردایەتى ناکەمو کتێبى تۆ نافرۆشم! 

 

لەنوسەرێکیش توڕەبو، پێیوت: تۆ نابێ دیماغت هەبێ؟ ئەتەوێ من کتێبیشت بۆ 
 بفرۆشمو پارەشت بدەمێ!؟ 

 

 

 

 روگەی(لە  بیرۆکەی دامەزراننی کاژیکی خۆر

 هەڵهاتوە )موشیرەوە هیوای کوردەکەی بەشیر
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 یک.کاژ -کورد یەکێتی یانەوەوژ یوئازاد ۆمەڵەیک یەکەمی ی: بانگیکنامەکاژ

 ەخاتەئ ەنجەپ یانەزانست یئەکاتەوەوش ەتەوەییەوەن ەدیدیکورد ل ێژویم ۆیەکەمجارب
 ۆئەوب ەسەرچار ەتەکانیا،باب ەنێوانل ەک ەجۆرێ.، بەتەوەکەمانن ەکانیزام ەرس

 ەبینرێئ ەزامان
 ەیەکیدان ێکاکورد ڵەما ەهەمول ەک یرۆزکرێپ ەڕێزەوەب ەوەنەئ ەکرێئ ەرتوکەپ ئەم
 .ێگۆشکرێپ ەوەکانمانین یدوا ەوەن ەورکرێكتەوەوزوزو د ێزراوبێوپار

 

 نامهکاژیک
 ی بیری کاژیکفهلسهفه     
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 ١٢٦١چاپی یەکەم 

 ١٢٦٨چاپی دوەم 

 ١٢٧١چاپی سێیەم 

 لەسایتی ئەمڕۆ جێگیرکراوە ٢٠١٨چاپی چوارەم: ئەلەکترۆنی 

 .لەسلێمانی دابەشیئەکا کتێبخانەی رۆمان ٢٠٢١چاپی پێنجەم 
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 نوسراویتر لەسەر بەشیر موشیر:

 

 

و  ، هەندێ له ەو زۆر نوسینی خۆیشی هەیەوسراوشیر موشیر، زۆر ن ر به سه هل
 :  نوسینانه
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 ٠٢٢٩زگای ئاراس ساڵی  ده الپەڕەی نیو ئەی فۆر، ٧٠٢بە  ت( ی )بلیمه نامیلکه-٧
کان  شیرویسته به  کی زۆر له یه ژمارهە. ویکرد ئاماده یمه سیروان ره . چاپیکردوه

لە .  وه فیزیۆن باڵویکردۆته له ته ندجارێ چه کراویشە بە فلیمو.  شدارییان تیاکردوه به
دوا الپەڕەی ئەم پەرتوکەدا، بلیمەتو چەند ڤیدیۆیەکیتر جێگیرکراوە کە ئەتوانن 

 نبینن.کلیکیان لەسەربکەنو بیا
شیر موشیر  ی به که کۆچی دواییه  که  ، وا نوسراوه ڵه هه  دا، به یه و نامیلکه له

فا سلێمان  رزێرو مسته . منو وه بوه03/6/1960ی  که ! راستییه بوه03/7/1960
  ت له ی بلیمه شێ نامیلکه یدا دانیشتبوین. ئه که پرسه ینو له رواره و به ئاگاداری ئه

ر  ا ههکاتێک رگرتبێ، له ی وه یه ڵه هه  رواره و به ئه  وه کتێبی ئوستادهی  179  ڕه الپه
ت  حمه  ڕه به  0/6/1960  زانم ئوستاد له )ده  نوسراوه 7  ڕه دا الپه و کتێبی ئوستاده له

 !.  چوه
 
 
 

و ئەشڵێ هەستی کوردایەتیی بەخشیوەبەبەشیر موشیر  پیرەمێرد نازناوی مامۆستای
 ، بەشی هەمو کورد ئەکا.بەشیر موشیر بەشکەی

 
ش  وه ! ئه دنیاوه  هاتۆته 1793ری  وروبه لێ: مامۆستا ده ئه مال فوئاد کهد.

ڵێ  تاودا مامۆستا ئه گۆڤاری هه 21  ژماره له 1922ی سالی  وه ی ئه ڵگه به ، به یه ڵه هه
 62نی  مه ته  س له که  شکرایەئا(  شێوتر کردوه اڵی شێواومی  پهردی پیری ح ) ده
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 یشبەپێی نوسینێکی مهەمەد بابان)    س پیری ناکا! ده سکاال له  وجۆره ساڵیدا به
وێتی مامە یارە تاساڵی یئەڵێ هسێن نازم بەگ نوس ٧٤/٧٢/٠٢٠٢لەفێسبوک رۆژی 

لەژیانامابو. هەروەها ئەڵێ بەشیر موشیر وتوێتی من بۆخۆم سۆفی یارەم  ٧٠٩٠-٧٠٩٤
ی بچوک لەبەر خۆشەویستی ، مناڵبینیبو، ئەوکاتە تەمەنم هەشت سااڵنبو

      .٧٠٢٢=  ٠ – ٧٠٩٤چونکە  هەڵەیە. ٧٠٩٢کەواتە  ت مامە یارە(پێیانئەو
هەرچەندە ئەوەش رێیتێناچێ هەشت سااڵنبوبێ، چونکە مناڵی هەشت سااڵن هی 

مەنی ئەشێ ئەو بینینەی مامە یارە لەتەێشابێ، ئەوەنەبوە مامە یارە سەرنجی راک
   بەشیردابوبێ.ساڵیی  ٧٤

ئەڵێ: لەتابلۆی سەردوکانەکەیا نوسرابو نابغە الخیاطین بشیر د.کەمال ئنجا 
 الموشیر.

ە: )نەکەن بەم چوە بۆبەغدا، بەشیر موشیر پێیوتو مام جەاللکە  ٧٩٢٠ یئەڵێ ساڵ 
، ئەمانە دوژمنی کوردن، هەرگیز چاوەڕوانی ئەوەنەکەن سەگبابانە بڕوابکەن

 مافەکانی گەلی کورد لەسەر دەستی ئەمانە جێبەجێببێ( 
تا  )تا ئێستاش ئەو قسەیەی ئوستاز لەگوێی مندا دەزرنگێتەوە(. ئەڵێ: یشمام

 بمێنم ئامۆژگارییەکانی لەگوێمایە
 

 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/4/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&psig=AOvVaw391Q2_sW0onapcHrOoOvm1&ust=1595755750586000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDevZSM6OoCFQAAAAAdAAAAABAT
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لەدوکانەکەی ئەوا پەروەردەئەبون، ئەڵێ: کۆمەڵێ کەسی ناسراو هەروەها د.کەمال 
 ئەویش هەمویانی بەقوتابیی خۆی ئەزانی.

 
لەگۆڤاری زاری کرمانجیا بەشیر قسە  ٧٩٠٠ئەڵێ: ساڵی  د.کوردستان موکریانی
 لەگەڵ خوادا ئەکاو ئەڵێ:

 خودا کەعبە بەمن چی کە چوار دیوارە
 کەعبەی موشیری دیدەنی بەیداخی کوردەوارە

بەشیر موشیر بەوجۆرە ئەیڕوانییە ئااڵی کوردستان! بەڵێ چەرخێ لەمەوپێش 
هەر ئەو هەستە بەرزەشیبو وایلێکردبو بارەگاکەی الببێتە روگەی هیوای کورد، یا 
خۆیواتەنی: قیبلەی ئامالی کورد. کەچی ئێستا لەسایەی پارتپارتێنەوە، هەنێ 

 ەکەن!خۆبەڕۆشنبیرزانی بێدیماغ )بەشیر وتەنی( سوکایەتی بەئااڵی کوردستان ئ
 کەچی کوڕنوش بۆئااڵی بێگانە ئەبەن!.

 ئاماژە بۆ ئەم هۆنراوەیەی ئەکا:
 وەتەن بەخۆشی گەر ببینمەوە

 ئیتر هەر ئەژیم قەت نامرمەوە
 واتا نەمریی خۆی لە سەربەخۆیی نیشتمانەکەیا ئەبینێ. 

 
لەبەغا شەقامی رەشید دوکاندارێکی  ٧٩٠٧ئەڵێ یەکەمجار ساڵی  د،جەمال نەبەز

پیری دیوە کتێبی کوردیی داناوە بۆفرۆشتن..هتد جا ئەگەر بەپێی د.کەمالبێ ئەبێ 
 ٢٧ئەوەش گونجاونیە، چونکە بە ێ! ساڵبوب ٢٧ی دا بەشیر موشیر تەمەنەلەو ساڵ

 72روی  سه  له و نی ئه مه ته 1922بێ ساڵی  ئه  واته که ساڵ ناوترێ پیر.
سالێ   منیش کهساڵبوە.  ٧٢کیشدا بەالیەنی کەمەوە، سەروی ٧٩٠٧لەبوبێ.  وه سالییه
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.  ساڵه 72رو  سه  ماڵن که ر وام خه شیرم دی، هه مجار مامۆستا به که بۆیه 1924
 ری  وروبه بێ ده وه، ئه یگێڕایه ی خۆی ئه رهاتانه سه و به ێ لهن پێی هه و به وجۆره به

  کردوە.ساڵیدا کۆچیدوایی 74نی  مه ته لهو  دنیاوه  هاتبێته 1773 یا 1779
 : مامۆستا بەشیر کوردبو، بە شنەبای کوردستان ئەژیا.ئەڵێ

کو ئوستاد دەسناکەوێ کە خۆڕسکی ێکا کەسێکی وەگەلئەڵێ: پێموایە لەناو هیچ 
، ئەویش بۆپێکەنین قسەینەئەکرد، هەر قسەکانی وابێ تۆ دڵت خۆشبێو پێبکەنی

 خۆی وابو!.
وت: ئەمین بۆیە ئەتۆم خۆشئەوێ چونکە  ئوستاد خۆی بەمنینەبەز ئەڵێ: 

 رەسمەن ئینفیسالیت. ئەوەی ئینفیسالی نەبێ گەوادە،
 ئوستاد ویستویەتی نەتەوەکەی خۆی لەدەوری چرای بەشیریزم کۆبکاتەوە.

 مهەمەد نوری ئار، لەپلەی یەکەمی بەشیرستیانو زۆرئەڵێ: کامیل ژیرو نەبەز 
 شت لەسەر ئوستاد ئەزانن.

 مکەمکەسزۆر پاکبو، . مرۆڤێکی ئەڵێ ناکرێ کوردێ هەبێ بەشیر موشیرنەناسێ
  قسەکانی فەلسەفەبون. ڵپاک، بەویژدان، کوردپەروەر، د دیوە وەک ئەو

نیش کورد هەیە، ئەڵی من چەند ینجوینی وتوێتی ئوستاد راستئەکا لەچپێ
 گوندێکی کوردیم  لەچین دیوە.
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 رۆشنبیرو زوربەی : دوکانەکەی کردبو بەیانەیەکی سیاسی.ئەلی کامیل ژیر
ئەو، ئەویش  سیاسییەکانی کورد لەوێ کۆئەبونەوە، دەنگوباسی شۆڕش ئەدرایە دەس

 ئەیگەیانە دەس ئەوەی بۆیچوە. گەڵێجار نوسخەیەکی ئەخستە سنوقەکەیەوە.
کە ردان کردوە پەیویندیی بەکۆمەڵەی پشتیوانی کو ٧٩٠٧بیرماننەچێ ساڵی 

بۆتە ئەندامی دەستەی کارگێری یانەی  ٧٩٠٢ساڵی  ئامانجیان دەرکردنی ئیگلیزبوە.
 کتێبی بەختنامەی چاپکردوە ٧٩٠٩نامیلکەی سیپارەی هەقپەرستییو ٧٩٠٧وتن. ەسەرک
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یەکەمجار  بیرۆکەی دامەزراننی کاژیک لەدوکانەکەی بەشیر موشیرا
 .و نەبەزداژیرسەرچاوەیگرت لەنێوان 

  ئەڵێ: ستران ئەبدواڵ
   
 

       وه سلێمانییه  ئاسمانی  شیریزم به تارمایی به
 گوێ قواڵغ  شیریستێكی به  راپۆرتی

 
ر  سه ك به تارماییه»  كۆمۆنیستدا هاتووه  مانفێستی  له
  شتێك له»  تارمایی كۆمۆنیزمه  وروپادا دێت، كه ئه

  م تارماییه مما ئه ئهروویدا،   سلێمانی  له  مه ئه  تی بابه
  تی روحیانه  شیریزم بوو كه به  بوو، هی كۆمۆنیزم نه  هی

،  وه سوڕایه دا ده كه شاره  ئاسمانی  شیر موشیر به ئوستاد به
،  ی كه سلێمانییه  تی تایبه دا، به مباره غه  م كوردستانه له

 . وه خشییه به ده  فی لسه فه  و تێڕامانی نده و خه خۆشی
سێ  ، لتوری كه  ی خانه و قاوه»نارین»  یۆتینستت ئه
میان  كه یه  كه  وه جیا كۆكرده  ی وه سێ نه  له  شیرستی به

،  كه ره به وت مژده حه  ك له مامۆستا كامیل ژیر، یه
  كه  مین پێنجوێنی د ئه مه میان مامۆستا محه دووه

  كانی حوارییه  سری ، عه سره نێوان دوو عه  می زره موخه
ها  روه ، هه سره م عه ئه  والدی ئه  سری ر موشیرو عهشی به

  ی ده سه  شیرو شاگردێكی به  كانی تابعه  میان تابعی سێیه
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  كۆی ر سه سه حاڵ له به  بدوڵاڵ كه ك، ستران عه و یه بیست
  بوایه و ده  بۆوه جێی ده» سیر و موئه لیغ پڕ به»خیتابی 

و  شیریستم به» یش-مین ئه»   لمێنێ كه بیسه  وه ڵگه به  به
،  وه ره ده  كرایه رده گینا ده نیم، ئه  مانه زه  عی مووده
 . خۆی له» چوو رده ب ده ره عه»  چونكه

،  ممه شه»  رۆژی  كه  خانه قاوه  كۆڕی  ی ئێواره  له
دو  حمه خاتوو هێرۆ ئیبراهیم ئه  حزوری  به» 59/13

ا كامیل تا مامۆست ره شیردۆست سازكرا، سه ك به یه ژماره
  سری عه  و شاهیدی شیریست به  كی یه ك عومده ژیر وه

و  رهات سه بیلۆگرافیاو به  هبی زه  ستی قه بی مه هه زه
،  وه خوێنده  شیری لموشیر به ئه  كانی مێژووییه  نگه جه
سوفی  یله فه  كه  لماندی و ڕاستیدا سه  نێوان راستی له
،  خۆی  دوای  كانی همان موو زه هه  و ئوستادی  خۆی  مانی زه
  ی مانه ئه  ی شرۆڤه توە،و   ڕاستی  و نه  گووتووه  درۆی  نه

 .جێهێشت به» ژیر»  ری بۆ خوێنه
مامۆستا كامیل بدات،   ی قسه  له  بوو قسه سێ نه كه

 ...بدات  وێ بوو، موژده و له ر ئه هه  كه وته حه  له  چونكه
  بواری له  خۆی  كانی چاالكییه  مامۆستا پێنجوێنی

د.   ی كه و موتاره كه بۆ موباره  وه شیرناسیدا گێڕایه به
  ی سته ده  ی كه ندامه وت ئه حه ك له مال فوئاد، یه كه

وت  حه  ك له ش گرنگتر یه وه و له  كێتی یه  ری زرێنه دامه
  ر سنووری سه  وی پێنجوێنی ئه  ، وتیشی: كه كه ره به مژده

كات،  باكوور ده  وانیبات بۆ پشتی كو خه باشوور، وه
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  وێ له و له  چووه بیرنه له  شیریزمی به  ی فه لسه فه
كردا  زار تیراژی دیاربه پێنج هه  نزی ته  ی رۆژنامه

بدوڵاڵ  ڕێز عه ت به نانه ، گوتیشی: ته وه باڵویكردۆته
  توركان له  پسی حه  ئێستادا وا له  له  النیش كه ئۆجه

و   شیریزم بووه به  بازیرێ  رسامی ، زۆر سه ئیمرالییه
ویش  تا ئه  توركی  بكرێنه  كانی سیپاره  كردووه  داوای

  توانجی  كو له گرانم وه  اڵم داخی ، به وه بیانخوێنێته
قیری  فه  كوا زمانی  نوێدا هاتووه  كوردستانی  یامنێری په

شیر  مامۆستا به  ی قوڵه  فه لسه م فه ئه  تی قه ره ده  توركی
كۆششی   ڕای ره ن، سه گه حاڵ لێی تێده كان به انهڵم دێت، ئه

ڵ  گه و له ز  به مال نه مامۆستا د. جه  ی یه ندین ده چه
جێی  مامۆستا له  پرسیاری. مال فوئاد ویشدا د. كه ئه

كامیل »دوو شاعیر   علومه مه  نده رچه بوو، هه  خۆی
ر  شیرستاندابن خۆ هه به  خانی دیوه  له»  ژیرو پێنجوێنی

 .بێت  وه پشته ێكیان له»یتبعهم الغاوون»بێ  ده
:  وتی  الواحده  القصیده  ك شاعیری وه  عی موده  شاگردی

  ی یانه»  وه دا باڵوبۆته م كتێبه له  نها وتارێك كه ر ته سه له
  كۆڕی  ندامێتی ئه» كورد  ئامالی  ی ، یان قیبله تی كوردایه

مال  د. كه  ستی دهر  سه و له  ستهێناوه ده به  شیرستانی به
  تابعینی  تابعی  ی و ئیحسان فوئاد ئیجازه فوئاد

دكتۆرا   س تێزی یان كه بوو ده وه ش ئه ڵگه ، به رگرتووه وه
كو  وه  سێكی كه  ستی ر ده سه له  اڵم گرنگه نووسن، به ده

ربگرێت. ئینجا  وه  شیریستی به  ی مال ئیجازه د.كه
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ندا جددیات نایخوات، شیریستا به  كۆڕی له  نده رچه هه
م  ئه  شیر كه به  ی كه ر یانه سه  هێنایه  اڵم باسی به

بوو،  بدا هه ره عه  كانی رۆشنبیرییه  خته پایته  له  یه دیارده
  میسر، بۆیه قاد له عه  ، ساڵۆنی زیاده  ی مه  كو ساڵۆنی وه

  ڵی كۆمه  غدا ساڵۆنی به  شیر موشیر له به  دوكانی
و   شیوعی  كوردی  توانی  بوو كه  مه رده و سه ئه  واری كورده
و » فیه خه»  و كۆمۆنیست، كوردی ، ناسیۆنالیست پارتی
دیب  و ئه دار  تمه رو سیاسه ت، تێكۆشه حكومه  كوردی

  له  : جگه ، گوتی وه دا كۆبكاته كوردانه  ی ك یانه یه له
مال  و جه الل و كۆڕێك مام جه شیریزم چی یانه به  رۆحی

دار، كامیل ژیرو  زنه و د. مار، خه دین ز، د. عزه هب نه
 .؟ وه كاته مال فوئاد كۆده كه

  ر رێزگرتن له سه  هاته ، قسه و خواسه م باس ئه  دوای
  ڵه م كه ئه  ری وه و یاده شیریزم به  ی فه لسه فه  روحی
بكرێت،   وه ناوه به  گشتی  شوێنێكی  كورد كه  ی پیاوه

بۆ بكرێت.   كاری  ڵێ پێویسته ند: بهیا خاتوو هێرۆ رایگه
  مووی هه  ستیپێكرد كه بووان ده ئاماده  ئیتر پرسیاری

 و ئلیف ته و كه ره به  وت مژده و حه م رێبازه ر ئه سه له
ندان  موو شادو خه شیر موشیر بوو، هه به  اكانیظئیم

غیابی   ڵكو له سا به  وه بژیێنرێته  م رێبازه ئه  بوون، كه
  كخستنی په  یرانی و قه  تی رۆكایه سه  یرانی ستوور و قه ده
قلیدو  ته  عی رجه مه  شیریزم ببێته به  ماندا رۆحی رله په
اڵهو ڵ كوردو وه  ئامالی  ی قیبله  نه جارێ رووبكه به
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کە ناوی  امیل ژیر مژدەیدایەک، ەداویستیی بەدوای ئەم راپۆرتە پڕلەسۆزی بەشیر
چوە ناو کیتابی گینسی  تا ستران ئەبدواڵسۆامی ئەم عەسرە مگوێقواڵغ بەشیرستی
 رەوە. ئەویش بەمجۆرە وەاڵمی دایەوە:یبەشیر موش

کو بەشیرستی قەدیم وتویەتی ەادە اعتز بها هەر وهش مامۆستا کامیل: وتلک
ۆستا کامیل مضائی ماما بە جا ئەو سیپارەی هەقە کە ،فیەانال مةشر، الادعیە وته

هاتوە شانازییەکەی گەورەترکردوە.

 
یەکێکە لەو کەسایەتییانەی زۆر زو  ،هۆنیاری گەورەی کورد ئەسیریعەبدولخالق 

و شانازیی ئەوەی پێبڕاوە لەئامادەکردنی سیپارەی هەستی بەگەورەیی بەشیر کردوە
 بەشیریش بەفەیلەسو، ناوی ئەسیریی بردوە. حەقپەرستیا بەشداربێ.

زەکی  نئەمیوەک  لەنامیلکەی بلیمەتا هاتوە: کوردە ناودارکانی ئەو سەردەمە
ئەهمەد، حوزنی موکریانی، گیو موکریانی، قاسملۆ، شێخ  م، براییبەگ، تۆفیق وەهب

 ، ئەمین رەواندزیو وریای کوڕیوسەالم، رەفیق هیلمی، ماروف جیاوک، رەفیق چاالک
 گەورەکانبون.لەبەشیرستە هەرە گەلێ ناوداری دیکە 

 .م عله ئه
  ستی قه كۆڕ مه  ری به ڕێوه فور به ، غه ڵه ر خه گه جا ئه

  ، گفتوگۆی دایه نه  كه كۆڕه  و ساتی كات  له  شیری به
 خایاند. ده  وی شه  نگانێكی ئوستاد تا دره  كانی موریده

01/13/5316 
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هەرچەندە تا ئێستا سەرژمێری نەکراوە، بەاڵم بەپێی شاگردەکانی، ژمارەی 
چەندین ملیۆن کەسن. ئوستاد لەخەباتی کوردایەتیو هوشیارکردنەوەی بەشیرستان 

انی بۆکۆنگرەی سااڵنەی قوتابیانی کنەتەوەکەیا هەرگیز کەمتەرخەم نەبوە. نامە
کە چەن  ، ئەوە ئەسەلمێنن(ئاد پارێزراون)کە الی د.کەمال فو کورد لەئەوروپا

 خەمخۆری قوتابیانو کێشەی گەلەکەی بوە.
 ئەمە نمونەی نامەیەکێتی:

 
 
 

 لەئەوروپا نامەیەکی بەشیر بۆ کۆنگرەی خوێندکاران
 

 دڵ پڕ پەژارە   وەتەن خەمبارە
 هیالکو ماندو   کەوتوم لەم شارە

  تاسەو ئارەزوی  دڵ ئەشکێنم
 ئەنێرمنامەی کۆنگرە  ئەوا 

 :ئەندامانی خۆشەویستی کۆنكرەی خویندکاران
سال بە سال هەم خۆزگەم بە پار، هەم خۆزگەم نا بەپار. ئەم سالیش خەمم 
لینیشت، کەوتمە جەیەشان، چونکە کۆنگرەی خویندکاران بگیریت و ئەمن نامە 

ور ن نامەکەم بەدەست یاساولەکانی سنوم چۆەنیرم؟  ئەمن لەبیری ئەوەدا بن
کەی سەری دنیام لیهاتەوە یەک، تا دوینی بەیانی کەتەماشای "بەختنامە نەگاتن.
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و. ناپلیون" م کرد، لێی نوسرابو کە ئەمرۆ سەرکەوتو دەبیتن. ئەمنیش دڵم خۆشب
نوسی، لە پرکاک ).....( خۆی کرد بەژوری دوکانداو وتی دەچمە ئەلمانیا،  نامەم

 ێوەی خۆشەویست. نامەکەی وەک پارچەیەک لە دڵی پاراستو هێنای بۆ ئ
 خۆشەویستەکانم:

دڵم پڕ لەئازارە بۆکوردستان، دیارە هەموشت ئاگادارن. کوشتن، بڕین، بۆمبارانو 
دایەو بەکوێرایی چاوی کەی ئەمن کە یانەی هەمو کوردی بەغداخستنی دوکانە

مارو زۆڵە کوردێک، بالیوزخانەی کوردستانە لەپایتەختی هارونە یستئئۆکەرو نهەمو 
 رەشیدا. 

 ئەندامانی خۆشەویستی کۆنگرە:
وە بەستراوی کوشت، وردی لە کوردستانی بەزۆر بەقاسمەبۆمباران ملیونێک ک

بەاڵم وا مەزانن بەمە کورد ملیونێکی کەم کردوە، بەلکو بەگرمە گرمی بۆمبا 
کوردستان لەناو ناچێت. لە کوردستان ئەمساڵ سێ ملیون منداڵی شۆرشگێر 

د عەلی کوردی "خوا لێی ەکەی محەمەڕردستانەو گۆبون. کوردستان هەر کولەدایک
 ورییەت ئەلجەبەل شایەتە. خۆشبێ" لەمەنس

بن کە نەتەوەکەتان خی دڵ زۆرە، هیوای سەرکەوتنتانمەو دڵنیاو لەداقسەم زۆرە
 سەردەکەویت، منیش زمانی حالم هەر دەڵێ:

ناو ت کوردانە وا بەپیری ئارەق دەکاتو لەگەرمان لە عەزرەلەبەشیر موشیر 
و تا دێت . کوردستان هەر ماوەو هەر زۆر دەبێدوکان دەسوتێ. کورد هەر ماوە

 بێ. راوانتر دەبێ. با دوژمن شەق بباتو کوێرف
 وسم:دواشت بەدڵمە لەکۆتاییدا ئەم شیعرەتان بۆبن
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 واڵتان  دتان بەخێر ئەی دوریا
 کە کۆتر بەباڵ ناگاتە التان 

 و پیرتان  باوکی الو
 بەشیر موشیر

وتنە هەر کات ناکۆکیو پشێوی بکەوتایەتە ناو کۆنگرە، بەخوێننەوەی  شیاوی
کڕئەبونەوەو کۆنگرە ئەچوەوە دۆخی  ئەکەوتنە پێکەنینو نامەیەکی مامۆستا، هەمو

  ئاسایی خۆی.
 

کە مرۆڤ  بەشیریزم پاشەڕۆژی مرۆڤایەتییە. :ئەڵێ مهەمەد ئەمین پێنجوینی
ەوە، پێکەنینو خۆشی ختوکەی باسی بەشیر ئەکا وەکو گوڵێ کە ئاویبدەی ئەگەشێت

 لەنوسینێکمدا وتومە: زانای هەرەگەورە بەشیر موشیر بناسن. ئەدا.ناخی 
 

هەمو کوردە دوکانەکەی بەشیر موشیر وەکو چەترێ  :ئەڵێ ئەیاد هاجی نامیق
لەوانەیە هەندێ ئەو  بەشیر موشیر دۆنکیشۆتی کوردە. رۆشنبیرەکانی کۆکردۆتەوە.

بە شێت بزانن، بەاڵم یەکێ لەفەیلەسوفە هەرەگەورەکان ئەڵێ: لەنێوان شێتیو 
 ژیریدا دەزویەکی باریک هەیە.
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بەشیریزم ئیڕۆ بویە رێبازەک، رێبازا نڤیسەرو زاناو  :ئەڵێ هاریکی کرمانج
زانەکە خاڵییە، من دیت دنیایەکا تژی بەشیریزم نە قا کوردپەروەرێن ڤی وەاڵتی.

 سڕو ئەسرارو نهێنییە.
 

. راستگۆبو ەو پیرۆزبوەئهەرچی شتێکی کورد هەیە الی  :ئەڵي کەمال رەئوف
 لەگەڵ زاتی خۆیا.

ئەتوانن  بەدرێژی لەسەر بەشیر موشیریان نوسیوە. د.هێمن باقرو شاکار ستار
 لەکۆتایی ئەم پەرتوکەدا خوێنەرەوەیبن.
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 (پەرتوکی )ئوستاد-٢
 

 
 

 الپەڕەدا  ٧٩٢ستەفا رەسول لە نوسینی د.ئیزەدین م
 کە نوسەر بەکارێکی ئەدەبی پێناسەی ئەکا! بەاڵم دروستە ناوی بنێین
درۆنامەیەکی بێئەدەبی. سەرەتای درۆکانیش لەیەکەم الپەڕەدا دەرئەکەوێ کە 

فاروقی براشی نوسیوێتی لەسەر ئەرکی مام جەالل چاپکراوە، کەچی لەدواالپەڕەدا 
ئەستۆ!! وەک ئەخاتە پاڵ مام جەالل کە گوایە هەردوکیان ئەو ئەرکەیان گرتۆتە 

نەبێ، چاپنەکرێ!.  یاردێرتێچوی ئەو چاپکردنە ئەوەنە زۆربێ، بە دو مل
ئەوەندە  ئیزەدینیش داهاتەکانی زار دینار چاپئەکرا.هە ٠٢٢پەرتوکەکەش بە 
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بەمجۆرەبو: موچەی  کا. داهاتەکانینەبو کە نەتوانێ ئەو پەرتوکە چاپبکەم
 پاداشتی سەرپەرشتییەکانی خوێنکارانی دوکتۆرا + پەرلەمان + موچەی زانکۆ +

+ یارمەتییەکان لەمام  موچەی سۆشیال لەسوید + پاداشتی نوسینەکانی لەمیدیاکان
جەاللەوە + یارمەتییەکان لەکاک مەسعودەوە )بڕوانە وتارەکانی کاروان شێخ سەعید 

  (٠٠/٧٠/٠٢٧٠ ،٠٩/٩/٠٢٧٠ لە کوردستانپۆست
 .ۆستهەروەها نوسینێکی سمکۆ ساهێبقڕان لەکوردستانپ

بەچەندین کەسایەتی سوکایەتی  لەم پەرتوکەدا لەوەدایە کەبێئەدەبییەکەش 
 وەک بەدەم ئەم نوسینەوە ئاماژە بۆهەندێکیان ئەکەین. بەڕێز کردوە

نوسینی مەال جەمیل  الپەڕەدا ٤٠لە  (چەپکێ رەخنە لەکتێبی ئوستاد) نامیلکەی-٠
  ٠٢٢٠رۆژبەیانی 

http://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=13
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وەاڵمێکی توندو تیژی کتێبی ئوستاد ئەداتەوە بەجۆرێ  ،نوسیوێتی٧٩٩٠کە خۆی 

 لەرەچەڵەکەوە راستییەکان لەژێر بەڕەوە ئەخاتە سەر بەڕە!.
 

)بەرگدرویەک لەبەغداوە هێز ئەدا بەکورد(  لەژێر ناوی کی کارڵ دانینکەروتارێ-٤
وەرگێڕی بۆکوردی  ٧٩٩٢/٩٧(دا بەئەڵمانی KOPEE DES JAHRESلەپەرتوکی )
 بابەتەکانی ارو داڕشتنەوەی د.مهەمەد نوری ئار، کەئەمە گوڵبژێرێکید.لەتیف نەج
 ئەو وتارەیە: 
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 )هەندێ لەمیللەتان بۆماوەیەکی زۆر لەژێر ستەمدا ئەناڵێننو بەگەڵێ شێوە 
تێئەکۆشن تا بتوانن بمێننەوە. بەشێکی زۆر لەئەفسەرو سیاسییە کوردە 

بەرگدرویەکبو لەبەغدا. بەشیر بۆهەمو گەورەکان ئەچون بۆالی بەشیر موشیر کە 
پرسیارێ وەاڵمێکی هەبو. راوێژکارێکیشبو بۆهەندێ لەوەزیرە کوردەکان. لەزۆر 
سەرەوە ئەدوا، تەنانەت باسی پیالندانانی ئەکرد بۆکردنەوەی رێگەوبان، 
لەرۆژنامەکاندا وتاری باڵوئەکردەوە، کاتێ پرسیاریان لێئەکرد لەبارەی 

وت من ئەو شتانەم بۆگێلە پیاوی وەکو تۆ نەنوسیوە بەڵکو نوسینەکانیەوە، ئەی
بۆلێپرسراوانی میریم نوسیون کە ئەوان ئەزانن مەبەستم چیە. لەهەمو جیهاندا 
قسەکانی وەک قسەی سەفیرێکی گەورە وابو. دەسەاڵتی ئەم پیاوە لەوەدا دەرئەکەوت 

لیمەتبو، کە بۆچونەکانی زۆر نایاببو. لەسەردەمی خۆیدا کە لەسیاسەتدا ب
داوەتیانکردوە بچی بۆ پراگ، بەاڵم دەسگیرکراوەو کەمێ دوایئەوە کۆچی دوایی 
کردوە. ئەو رێگەیەی کە ئەو خەڵکی بۆهانئەدا، تائێستاش هەر خەڵکی لێوەی 

 ئەدوێنو دڵودەرونیان بۆکوردایەتی بەهێزئەکا(.
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 لەژێر ناوی )ید االثم تطال حتی المقابر( د. ئیهسان فوئاد وتارێکی-٠
 

 
 

تییە لە: فی یکەی برپوختە ٠٧/٠/٠٢٢٢رۆژی   ٠٢٠لەرۆژنامەی االتحادا ژمارە 
قامت عصبة اعتادت اللصوصیە بتجنید عدد من  ٧٩٩٠اکتۆبر عام  لیلة من لیالی

العمال لهدم الضریح الذی یضم رفات المرحوم بشیر مشیر الذی رقد فیە ومن ثم 
قام احدهم ویدعی المال علی ببیع االرض التی خلت من اثر یدل علی انە کان قبرا، 
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والرا دون ان یکونوا علی د ٠٠٢الی اوالد المرحوم علوان خلف البرادعی بمبلغ قدرە 
علم باالمر. وبهذا دخل الراحل بشیر مشیر الی عداد کوکبة من الالمعین الذین 
مازالت اضرحتهم مجهولة وال یعر، احد این دفنوا او این هی قبورهم وفی 

 . ٧٩٠٢مقدمتهم الفریق بکر صدقی قائد انقالب
 
دستانی نوێدا ژمارە لەرۆژنامەی کور وتارێکی مامۆستا مهەمەد ئەهمەد قادر-٢
لەژێر ناوی ئوستادو چەند سەرنجێک کە پەرچدانەوەی  ٧٠/٠/٧٩٩٠رۆژی  ٧٠٧٠

ژمارەیەک لە درۆو ناڕاستییەکانی کتێبی ئوستادەو پوختەکەی ئەڵێ: کاک دکتۆر 
چو بۆسۆڤێت تاکۆتایی شەستەکان. لەبەرئەوە زوربەی  ٧٩٠٠ی تەموزی ٧٤دوای 

ری روداوەکان وەکو خۆی نیە. سەرجەم نوسینەکانی بۆیان گێڕاوەتەوەو زۆ
بۆچونەکانی لەدیدی سیاسیی خۆی هەڵی هێنجاوەو دورن لەو کۆڕانەی یانەکەی 
بەشیر موشیر. ئەڵێ گوایە بەشیر موشیر وتوێتی ئەوەی شیوعی نەبێ گەوادە! 
الموایە قەت وەستا بەشیر قسەی وای نەکردوە، چونکە هەمیشە رەخنەی 

یل ژیر پەڕاوێکی بەناوی گەورە پیاو نوسیوە، ئیزەدین لەشیوعیەت ئەگرت. کاک کام
دیوێتی!. ئەشڵێ دوکتۆر بەناوی بەشیرەوە خەوێک ئەگێڕێتەوە کە ئەوەش نزیکە 

بەناوی بەشیر  ٧٩٠٠لەنوسێنێکی کامیل ژیرەوە کە لەرەنگیندا نوسیوێتی ساڵی 
 وە.موشیرو خەوێکی ئەرخەوانی. جگە لەوانە لەهەندێ رویترەوە بەدرۆی خستۆتە

 ژیر ئەڵێ:
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برای خۆشەویستمان کاکە کاوە ئەمین، دیمانەیەکی تەلەفیزیۆنیی لەگەڵمدا  -٧
بریتیبو . بەشێکی تەلەفیزیۆنی روداودا باڵوکرایەوەجار. دیمانەکە لە ٤ئەنجامدا بە 

 بە راستگۆیی. سەبارەت بەشیر موشیرلەژمارەیەک پرسیارو وەاڵم 
 
 سەبارەت بەشیر موشیر، وەاڵمم داونەتەوە.لەچەندین میدیاو بۆنەیتردا، هەر -٠
 
: رستین وەک بەڕێزانزۆر کەسیتر نوسەرو برەودەری قوتابخانەی بەشی-٩

، مهەمەد ئەمین پێنجوینی، ئەبدول قادر شکاک ی،قەیس قەرەداخ هەوتەی مژدەبەر،
 هتد.سیروان رەهیم، ستران ئەبدواڵو..

 
یەدا: بەشیر سید، دو )سی دی(م لەگەڵدا تۆمارکرد، لەو دو  ٧٩٢٢و  ٧٩٠٩ساڵی -٧٢

موشیر، جەمال نەبەز، مهەمەد نوری ئار،، مهەمەد ئەهمەد قادر، مهەمەد تۆفیق 
بەشیر موشیر  ،وردی، کامیل ژیر ئامادەبون. لەوەاڵمی پرسیارەکانی کامیل ژیردا

ەبەز بەهەندێ هۆنراوە، وردی گەلێ بەسەرهاتی خۆش ئەگێڕێتەوە، جەمال ن
بەگۆرانی، هەموان بەچەپڵەو پێکەنینو سرودی ئەی رەقیب، کۆڕەکە گەرم ئەکەن. 

 .ئەدوێ بەشیر موشیر ئەڵی پێنج زمان ئەزانم. بڕێک بەهیندی
 
ئاماژە بۆ وتارێکی رۆژنامەوانی ئۆتریشی کارڵ  ٠٠نامیلکەی بلیمەت ل-٧٧

سەبارەت کەسایەتیی  ٠/٠/٧٩٩٧رۆژی  ٧٤٠ت ژ دانینکەر ئەکا لەرۆژنامەی دێر ستاندار
  بەشیر موشیرو ئەڵێ بەرگدرویەک لەبەغاوە هیز بەکوردەکان ئەبەخشێ.
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 لەبەشیر موشیرەوە بۆئیسماعیل حەقی. ئەمە کۆپییەکەیەتی: نامەیەکی مێژویی-٧٠ 
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 :ڵێ مێرد، ئه پیره-٧٠
تی، واتا  هکوردای  ر به رامبه بهو  حیسیاتی ئه  یه شیر موشێرێکمان هه به  ئێمه

 کا. و کورد ئهم شی هه به. ی ش بکه ستی، دابه هه
 
 !؟ یه شیری هه تێک به ڵێ : چ میلله ئه دوکتۆر قاسملۆ-٧٤
 : دو کورتە هۆنراوەی خۆی -٧٠

 وەتەن  بەخۆشی گەر ببینمەوە       
 ئیتر هەرئەژیم، قەت نامرمەوە       

 دیوارە خودا کەعبە بەمن چی کە چوار
 کەعبەم  دیدەنی  بەیداخی  کوردەوارە
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 هەڵۆ بەرزنجی ئەڵێ:-- ٢٧

 
 کامیل ژیر»... و قسەی ڕاستیشی نییەئوستاز هەرگیز درۆی نەکردوە  »

قەڵەمی »کامیل ژیر » امۆستای مبەشیرستەکاندا، کەس هێندەوپی لە نێو گر 
ە لەسەر سەمیناری نەگرتوبەپیتو فرە بابەتو نووسینی نییە و هێندە کۆڕو 

 ...حەزرەتی ئوستاز/ بەشیر موشیر
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وە، کە رۆحی ەمال نەبەز لە نزیکترین ئەوانە بمامۆستا ژیر.. هەڵبەت ج 
بەاڵم بەداخەوە،  -باسی دەکەینلە شوێنێکی تردا  -ئوستازیان تێدا تواوەتەوە

 .خۆی چ بابەتێکی سەربەخۆی لەسەر ئوستازەکەی نییەبۆ
ئوستاز هەیە، بەاڵم  ولیش بەرهەمێکی سەربەخۆی بەناویعێزەدین .م. رەس 

 ...وسیویەتیگاڵتەجارانەو بۆمەرامێکی تایبەت ن
 4تر خوێندەوە، کە بریتییە لە ئیمڕۆ بەرهەمێکی مامۆستا ژیرم بۆجارێکی

، کە ناونیشانی Superman /.ترینیان بەناوی گەورەپیاورشانۆنامە، دیا
 ...«موشیر بەشیر»کتێبەکەشە تەرخانە بە باسی 

پێویستە سەرنجی ئەم  ،و کەسایەتی ئوستاز بکۆڵێتەوەهەرکەسێ بیەوێ لەژیان 
وبەڕوی ئەم دات و پێشموایە ئۆتۆماتیکی خۆی ڕو خاڵە الی ژیر بتایبەتمەندی

 ...ڕاستییە دەبێتەوە
ئوستاز، یاردەیە الی مامۆستا ژیر، جگە لەئەمەکو ڕێزێک بۆبەباوەڕی بەندە، ئەم د

اییەک کاریگەرێتی لەسەری هەیە و بارستدەخات، ئوستاز بە چ قەبارەدەری  هاوکات
و شارەزایی ژیر لە ئوستازناسیدا قوڵ بۆتەوە دیکەوە، تا چەندلەالیەکو لەالیەکی

 ...هەیە
 بێگەلێ ئازادیی لەیادو بیر 

 بێخاوەنی ڕۆڵەی وەکو بەشیر
 بێبەشیر موشیربێو کامڵو ژیر
 بێبۆکوردستانی قەڵغانی شیر

 ئاواتگەلە ئەبێ بگا بەئەو 
 سەربەخۆ هەڵکا بەیداخی واڵت
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 بداتچەپڵە بۆبەشیر موشیر لێ
فالشباک گەڕاوەتەوە بۆبەغدای الپەڕەیەو بە 40شانۆنامەکە نزیکەی  /بابەتەکە 

٧٩٢٠-٧٩٤٠.... 
جەمال نەبەز، عەالدین »» لەم بەرهەمەدا رۆحی زۆرینەی بەشیرستەکان  

ئیحسان فوئاد، عیزەدینی مستەفا  ،کەمال فوئادار، مار، خەزنەدار، سوجادی، هەژ
 ..رۆحی گەورەی ئوستازەوە ئامادەییان هەیەو زۆریتر بە»

یاربێو تەمەن  و خواژیر دەکەمو خۆشەویستییەی مامۆستا دەستخۆشی لەم ئەمەک
 ......درێژی دێمەوە سەر ئەم باسەلەباربێ، جارێکیتر بە

ی ئەفسانەیی کورد: حەزرەتی بەشیر هەزاران تاجە گوڵینە بۆ سەر گڵکۆی کەسایەت
و پێشکەشکردنی دارم مامۆستا ژیریش هەر بمێنێ بۆخزمەتموشیر/ ئوستاز هیوا

کاری ناوازەی دیکە.... دوا دێری ئەم باسە بەم پەرەگرافە جوانەی مامۆستا ژیر،لە 
وە لەشاری یەساڵەی مەرگی حەزرەتی ئوستازو کردنەوەی باخچەیەک بەناو 27ی یاد

 ....دێنمکۆتایی پێسلێمانی 
مامۆستا ژیر دەڵێ:" فەلسەفەى بەشیری، فەلسەفەى پێكەنینە. بەڵێ پێكەنین. 
پێكەنین الیەنیكى گرنگە لەژیانى مروڤدا. پیكەنین زەردەخەنە ئەخاتە سەر لێوان، 

،  ری دڵه خۆشى ئەباتە ناو داڵن، رەوینەرى پەژارەیە، بۆنەخۆشى چارەیە، پارێزه
ئامێری   خشه، به کا، وزه هێزئه کان به کا، ماسولکه االکئهش چ کانی له ندامه ئه

ڕاوکێو گرژی ناهێڵێ، شآنەکانی بەرگری  پارێزێ، دڵه ئه  وه وتنه و بیرکه وه بیرکردنه
خشێ، هۆکاری داهێنانە، خەمڕەوێنە، ئازارشکێنە،  به شبینی ئه زیادئەکا، گه

یتر. بەشیر موشیر لێ سود پەتاپەڕێنە، کەمکەرەوەی پاڵەپەستۆی خوێنەو گه
فەیلەسوفو پزیشکی ئەم الیەنە گرنگەی ژیانبو کە تائێستاو تا هەتاش راژەی 

 ..نەتەوەکەی پێئەکا
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و بلیمەتى( نچینەدا دژبەیەكن )ساویلكەیەتیدو خەسڵەتی كەسێتى كە لەب
ون. بەشیر لەبارى ئاساییدا كەسێكى گونجاوب ولەپێكهاتەى بەشیر موشیردا هاوتەریب

ەبو. لەكاتى خەوو خەیاڵدا: فەیلەسو،، جەوامیر، ئازا، سیاسەتكار، سادەو ساویلك
هۆنیار، سەرۆكبو. ئەو خەوو خەیاڵى الئەبو بەراستى. گەلێجار كەسایەتییە 
بلیمەتییەكەى كە لەكاتى خەوو خەیاڵدا ئەكەوتە كار، تاچەند رۆژیك یا چەند 

ەنكەرە! خۆى ئۆئەیوت لەتارانەوە بەپاپۆڕ چوم بمانگیك بەرینەئەدا. ئەو كە 
 ە.وایئەزانى ئەوە ڕاستبو

ی هاتوچۆبو،  غه ده هکسلێمانی   له ی،  که داخی گرانم، کاتی کۆچی دواییه
ی  وه رباری ئه ی سلێمانی، سه بۆ گردی یاره  وه ینه بو بیبه شبگیربو، بوار نه ره

ۆ سلێمانی، ب  وه ینه بون بیبه ، قایل نه وزیه کانی، شامیل و هوشام و نزار و فه منداڵه
تێکبوین   رفه هیوای ده  خاکمان سپارد. به غداد به به  گۆڕستانی شێخ مار، له  له  بۆیه

مێرد. بەاڵم بەداخەوە دوایی کاتێ  و پیره یاره  مران مامه ی بۆالی نه وه بۆگواستنه
دەرفەت رەخسا بۆگواستنەوەی، بیستمان گۆڕەکەی تێکدراوەو شوێنەواری نەماوە 

هسان فوئادیش جەخت لەسەر ئەوە ئەکاتەوە. بەاڵم ئەوەبو وەک دوکتۆر ئی
باخچەیەک لەسلێمانی لەڕێوڕەسمێکی شیاودا کرا بەناوییەوە کە گرنگیی ئەوەش 

 وەک گرنگیی گواستنەوەکەی وایە.`

   ! بۆیهنەدراوە  یه وره گه  ییه فسانه ئه  و مرۆڤه به واو ڕی من هێشتا مافی ته باوه   به    
شێ  ئه  که لەداستانێکو شانۆنامەیەکا  وه و، چڕکرده ت به باره خۆمم، سهکانی  وڵه هه
ش، شانۆنامەکەمایی.  فلیمیی سینه  بۆ زمانیترو داستانەکە بکرێت به نربگێڕرێ وه

 .فیزیۆنی له کی ته یه زنجیره ری، یا به شانۆگه  به بکرێ
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ا پشتی زۆرانبازیش هێزبونو له کانی به همێردمنداڵێکی جوانو بازو  که  وه هۆیهو  به
رۆکی  ک سه قامی شاری سلێمانی، وه رشه کی سه ڕه وی، کوڕوکااڵنی گه زه  درا له ئه نه
کردو  ڕیئه شه  وه مویانه پێش هه ا لهکیش ڕه گه ڕه شه  ڕوانی. له ن ئهک، تێیا ڕه گه
  ریکبو بشکێن، چونکه نیا جارێک خه بو، ته قام، براوه رشه کی سه ڕه گه  میشه، هه
یانی  و وره که ڕه شه  هیان یی، خۆی گه واڵی پێگه هه  کهاڵم  بو، به شدار نه شیر به به
  رێتێک بۆخۆی که نه شیکردبو به . نهیانی شکان که ره رامبه و به وه هرزکرد به

و  وه یگرتنه هات، ئه ی بۆیئه ردانه و به ئهڵکو  ڵگرێ، به قانیو تێاڵ هه داروالستیکو قۆچه
ست  رده رچیشی به گالن! هه کێکی ئه ی یه رجاره هه  که  وه یهاویشتنه جۆرێ ئه به

 دا!. رز ئه ئه  ویداو پشتی له زه یدا به ، ئه وتایه بکه

 . وه گێڕاینه کاریی خۆی بۆئه رزه می هه رده ، رۆژانی سه وجۆره ئا به

ر  هه  و له میشه شیر، هه ی، به وه بوبێ بۆئه رێ شی، هانده یه وته ڵکه م هه ئهر  شێ هه ئه
وتنو  ش،  بواری پێشکه سته به م مه رۆک بزانێ. بۆ ئه سه  ک ،خۆی به جێیه

نی  مه ته  ی بگاته وه پێش ئه  ، بۆیه  وه بینییه ربازیدا ئه سه  وتنی خۆی، له رکه سه
فتێ و  ا خۆی ناونوسکرد بۆخولێکی زهڵیسا 17نی  مه ته له 1796، ساڵی ربازی سه
ی خۆی  که ند ساڵێ، راژه و نووسینیشبو. دوای چه وه دا فێری خوێندنه و خوله رله هه

،  وه مه که ساڵی یه ر له یشت.  ئیتر هه ربازی گه ئاواتی  سه  بۆناو سوپاو به  وه گواسته
خست،  ک پێشیانئه یه هو پل ر ساڵه جۆرێ هه کانی، به هرماند رنجی فه سه  جێگه  بوه

کی  ردییه به دوایجار نه یاران، جارله ر نه رامبه ا بهوسمانیئ کانی سوپای ڕه شه له  چونکه
 ی زابت قوماندانی.  پله  یشته ما گه کی که یه ماوه نوان، تا له زیاتری ئه
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ی  خشه ندێجار خۆی نه ڵکو هه زانی، به ڕیشی باش ئه ری شه ک ئازابو، هونه و، وه ئه
رگرتبو.  کانی کورد وه دێرینه  روداوه رسوڕمانبو، سودیشی له ی سه جێگه  نا که وای دائه

  یارانی خسته ی نه وره کی گه ردیندا، سوپایه کی شاخاوی به یه ناوچه  بۆنمونە؛ له
ردیان  ا، گابهو شه نیوه  کانی، له ربازه یو سه، خۆ وه کانه ی شاخه لوتکه  و له وه مینێکه که

  ی کورد به وه ک ئه مۆڵی خواردبو تیایا، وه  ی سوپاکه و دۆڵه بۆ ئه  وه کرده ترۆلئه
ن  چه  یان لێکوشتن. لهدان کوردستانداو سه  کدۆنی کرد له ری مه نده سکه ی ئه سوپاکه

ربازی  ک سه یه ژماره ریوان، به ی مه سواره  ی دوانزه که ردییه به ک نه ا، وهڕێکیتر شه
کانی وا  ربازه ی دوژمنیاندا، پێشتریش سه وره ی سوپایەکی گه ، ئابڵوقه وه مه که

نگی  یتوهاوارو ده هه گو به ڕینی سه رو وه ڕینی که سپو زه ی ئه ک حیله وه  فێرکردبو که
سوپای دوژمن  یان به نگ، وره ی توفه قه پڵو ته ی ته په ی تۆپو ته نایو گرمه ڕه که
ی ئنگلیز  وره کی گه وڕوی سوپایه ره جارێکیش به یانشکان. نانو ئه داو راویان ئه رئه به
کانی  ربازه ڵدابو، روانی سه گه بازی له ر سه ٠٢نیا  م ته زاربو، ئه هه ٠٢یان  ژماره که  وه بوه
ویداو  ر زه سه هن ب وڕو خۆتان بده په مو له ترسن، هه ن! وتی: مه ده رئه به  وره  ریکه خه
خشکێ خۆتان بکشێنن  سنگه  دوای منا به و به هو ڕوتانه بگرن به نازێ کی خاکه یه
ی ترتان  که سته ده رو به به  نه ی بده که نازه کتان بۆهات، خاکه یه  ر گوله وان، هه و ئه ره به
و  اڵم بێهوده باران، به یان ئه ک باران گوله ن وه رچه کان هه ن. ئنگلیزه یان لێکه قه ته

کی قورسو  و چه دان الشه سه  جۆرێ شکان که ا بهنجام ئه  رسوڕمانبونو له توشی سه
ش  مه ی بۆئه وه جیاتی ئه چی سوپای ئوسمانی له جێما! که پاش به سوکیان له

 رگدروێتی!. شی به بۆبه  وه ن، گواستیانه اڵتیکه خه

 بۆ!؟ 



` 

108 
 

ی  پله  ما، بگاته کی که یه ماوه ، له ته بلیمه  م ئەفسەرە کورده ترسان ئه وه له  چونکه
ریانا، یا  سه به  وه ڕێته ڵگه بازیبو، دواییش هه ی سه رزترین پله به  هموشیر ک

تلیسی  ال ئدریسی به تێو مه الی خه ی مه که نێو ریسه یه خۆیی کوردستان راگه ربه سه
 خوری.  به  وه بکاته

  یه و پله ر به سێکی شیاوبوم بۆموشیری، هه ی که وه رئه به ئنجا وتی: منیش له
با نەک بەشیر سلێمان.  شیر موشیر( ناوم ئه )به  ی خۆم، به که وه ته تا نه وه یشتم. ئه گه
ن. لەڕاستیشدا من بۆیە ئەمویست بەو  رد بده به ری خۆیان له ر سه وانیش با هه ئه

پلەیە بگەم، چونکە ئەمزانی بەهۆی ئەو پلەیەوە ئەتوانم سەربەخۆیی نەتەوەکەم 
 راگەیەنم!.

*** 

شیر موشیر  نوێنێ، به تیی خۆی ئه کبێ، بلیمه ر جێیه هه ت، له سی بلیمه که 
وتۆ،  کی ئه ستاباشییه وه  دا، بو به ربازییه رگی سه ی به و کارگه ما له کی که یه ماوه له
  سته قه مه کرد به یان لێئه وه داوای ئه  تکاوه هاتن بۆالی، به کان ئه وره گه  ره فسه ئه

ڵکو  ، به وه ر ئه ک هه ن بۆ ببڕێو بۆ بدروێ، نهرییا فسه رگی ئه ی خۆی، به که زێڕینه
میش، بو  کی که یه بو. دوای ماوه ینه ا وێنهرگی سڤیلیش درونی به  ایلێهات لهو

  وه ڕێته بگه  بو که وه وه ر چاوی له و هه اڵم ئه ! به شی درومانکارییه و به رۆکی ئه سه به
ی  که وه ته نه  ش که وه ڵکو بۆ ئه به ، وه ر ئه ک هه ک موشیرێک، نه نگ وه یدانی جه بۆمه

رۆکی  ک سه تی وه رشانیه رکی سه ئه  وه ئه  رزگارکا، چونکه  سێتیی بێگانه ژێرده  له
ک  تی وه رزی بلیمه به وانو پله رێکی پاڵه فسه ئه به  رکه و ئه مو کورد!، پێشیوابو ئه هه
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ڵێنێکیان پێدابو،  به سوکه نگ، یدانی جه شی بۆ مه یه وه ڕانه و گه کرێ! بۆئه خۆی ئه
 بو. خت یارینه اڵم به به

 بۆ !؟ 

تی ئوسمانی، کۆتاییهات. کەچی  وڵه سی ده ره هه م، به که نگی جیهانیی یه جه  چونکه
ئەو هەر خەونو خەیاڵی بەپلەی موشیرییەوە ئەبینیو پێیوابو رزگاریی نەتەوەکەی 

قارەمانێکی وەک  ەرکردەوس لەڕێی لەشکرو چەکەوە دەستەبەرئەبێ، بەتایبەتی کە
 خۆی رابەرایەتی لەشکرێکی لەوجۆرە بکات.

*** 

ڵکی باشوری کوردستان،  کانی خه کورده  داره رو پله فسه ی ئه ، زوربه نگه و جه دوای ئه
جێبهێڵێ!  موڵ به سته بو ئه شیر موشیر، پێی نه اڵم به جێهێشت، به تورکیایان به

ناوی   که  و کچه موڵ بوبو! ئه سته وی ئهوینی کچێکی دانیشت دوچاری ئه  چونکه
جوانیدا  له  شیر، که رچاوی به به  ڵکی یۆنانبو، وا هاتبوه ز خه گه ره م بو، به مریه

داناییدا   و له لیه )دڵخوازەکەی مەسیح( جده می مه ک مریه ناوبانگدا وه  و له نه گمه ده
شیری  دڵخوازی به  ببێته  رهوجۆ بێ کچێکی له رئه هه  واته ! که فالتونه ی ئه وه نه

 رۆک. تو سه موشیرو بلیمه

و  کێک له یه  ربو تیایا، له فسه شیر ئه به  بو که و لیوایه ی ئهسەرکردەم، کچی  مریه
ئازاکانیتر سازکرابو   ره فسه شیرو ئه اڵتکردنی به خهبۆ  دا که خێزانیانه  نگه ئاهه
تیی  ی ئازایه کی نیشانه دالیایه کی مه م، یه ، باوکی مریه وه کانیانه ردییه به ی نه بۆنه به
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پکێ  کی چه و ئێسکسوکیش یه می جوانکیله کردو مریه  وه رانه فسه و ئه سنگی ئه  به
.  وه ڕینو خواردنه ڵپه ۆزیکاو دانسو ههگۆرانیو م ش کردن. ئنجا بو به گوڵی پێشکه

ڵتی  سه غداد به ڵکی به رێکی خه فسه شیرو ئه نیا به دا ته نگه و ئاهه وت له واڕێکه
ڕینو    ڵپه گۆرانیو ههکاتی  . له وه خێزانه  وانیتر به یانکرد، ئه نگه و ئاهه شداریی ئه به

،  یا یومه  یومه  ش به که ادییهغد روێشانو به گۆرانیی ساقی ده شیر به ا، بهکان دانسه
 یان پڕکرد.                                                                     که هۆڵه

  بوه وه ، بۆئه که نگه ی، سازکردنی ئاهه ڕه و باوه ئه  وته دا، که نگه و ئاهه ر له شیر هه به
ت  شیری بلیمه به ش به پێشکهویستیی خۆی  گوڵی خۆشه  پکه ، چه می جوانکیله مریه

رمبو،  ری گه ی سه وه شیر، دوای ئه دا، به که نگه می ئاهه ی دوه نیوه له  بکات! بۆیه
ویش  ، ئه وه ستیپێکرده دانس ده  م! که مریه ی لێبو به که غدادییه به  ره فسه ئه
ری  مه ێکی، کهست ده  تا به ره ڵدا بکا. سه گه ستانو ویستی دانسێکی له ی هه که ره فسه ئه

  وتنه زانی، که ئه دانسیان نه  اڵم چونکه ا! بهرو شانی سه هێنا به یتری ئه که هست گرتو ده
، گرمێ  گرمه داو کردیان به که ۆڵهناو ه پ راست( به پ راست، چه ربازی!)چه شقی سه مه
  وتنه مو که هه  الی خۆیانا راکێشا که به جۆرێ کانیان به نگ گێڕه نجی ئاههر سه

نی!!  ی لێداو پێکه پڵه م چه مویان زیاتر، مریه هه لێدان بۆیان. له پڵه نینو چه پێکه
م  یدای مریه یتر شه نده وه دا، ئه ی بۆلێئه پڵه م چه بینیی مریه  ئاگا هاتو که شیر به به
 بو.

ن، ردوکیا رو هه براده ، بون به ره فسه و ئه شیرو ئه ، به وه شه نگه و ئاهه هۆی ئه ر به هه
ی  وته که و پاشه . کاتێکیش ئه وه موڵ مانه سته ئه  ک له یه نگ، ماوه دوای جه
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ردوکیان  ناچاری هه کزی، به  ، هاته وه ا کۆیانکردبوهیان که ربازییه می سه رده سه له
اڵم  . به غدا به  شیریش رویکرده ی، به که ره هاندانی براده جێهێشتو به موڵیان به سته ئه

ا شیر ناخی به جۆرێ له م به ویستیی مریه مبو!. خۆشه ریهرالی م دڵی هه
م،  ی مریه که یانجار تارماییه ڕۆژیش، ده بینێ، به نه وی پێوه بو خه ونه شه  ،ن جۆشیسه

ی  که وه ته ی نه بو که هو ر الیئه شێکی بیریشی هه یاڵ. به ریای خه یڕفان بۆده ئه
بێ پرسی کورد، باشوری  به  بو که نهو رۆژا و، کوڕی ئه تی ئه تایبه !؟ بهارزگارک

کاریان   یه ڕاده به  م دو خولیایه !. ئهبی ره ی ئێراقی ئه سه ژێرده  کوردستان کرا به
و  جۆرێ خه ت، به یااڵویی تایبه یی خه فسانه سێکی ئه که شیریان زیاترکرد به تێکرد، به

ی  چوارچێوه  چوه نی، یا ئهییب و ئه خه ی به و روداوانه ! ئهراست بو به یاڵی لێئه و خه
کا! یا  ڕی پێنه سێک باوه یربو که سه  وه الیه ڕاست! به بو به ، دوایی لێیئه وه یاڵییه خه
  که رچی روداوه کرد گه ئه ڕی خۆی، درۆینه باوه و، به ئه  واته ! که وه درۆیبخاته به

و زۆریش رقی ڵک بو، به سێکی درۆزن نه شیر که ربڕینێکیتر، به ده ! به درۆشبوایه
  که ناڕاستییه  کا، که خۆی بزانێ درۆئه  یه وه سی درۆزن ئه سی درۆزنبو. که که له
راستی   ، نه درۆیکردوه  و نه ئه  راستبو، ئیتر پێی ناوترێ درۆزن.  بۆیه  وه الیه به

ی  وه بێئه کۆمیدیا! به  نی ژیانێکی پڕ له خاوه بو به  شیر وه، به مه . له وتوه
  یربو که سه  وه الشیه ڵکو به کرد، به ئه ینه نین قسه و بۆ پێکه نێ، واتا ئهخۆیبزا به
بو،  شیرنه رهی به ، هه رونیه ده  م باره نین!. ئه پێکه  وتنه که کانی ئه قسه ڵکی به خه

بون،  هه  وجۆره نیتریش له گمه سانی ده ت که ڵبه روابو، هه ناوبانگیش هه دۆنکیشۆتی به
  نوسراوه. ن نهریا سه الم له به
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یشتبو،  خۆیگه و چۆن له ئه  بوایه ویست. ئه ا، زانینی ئهشیر رباری به ده دانیشتن له 
دیب،  سو،، ئه هیل رۆکی کورد، فه ک سه ! واتا وه وت بڕوانیایه له  وجۆره ر به تۆش هه
رچیی  ، هه یرت بکردایه وتو سه لکه ت، موشیر، قۆزو هه ، بلیمهجەنگاوەرهۆنیار، 

و  وی ئه ! ئه رتگرتایه ڕاست وه تۆش به  بوایه راستبو، ئه  وه الی خۆیه به  ت، چونکهو ئه
 دا.    رکردن ئه ده خۆی به  زانیایه، ی نه سمه رێوڕه

*** 

،  رخانه یده وتی هه ر مزگه رامبه شید به قامی ره شه  ین له مه له وتێل ئه  ، چوهغدا به  له
ر  رگدروێتی. تابلۆی سه گرت بۆکاری بهکرێ ێکی به، دوکان و وتێله ار ئهدو دوکان خو

رگدروی مڵکیو  به     :تی یه که کوردییه  مه بی نوسرابو. ئه ره ئه  ی به که دوکانه
 ستی زێڕین بەشیر موشیر.  قه نی مه خاوه –ربازی  سه

  هو ل قشڵه ی له که دوکانه  ریا داباری. چونکه سه رکردو کار به برد، ناوبانگی ده زۆرینه
رگیان  و به کانیش الی ئه زیره کانو وه وره گه  ره فسه نزیکبو، ئه  وه زیرانه نی وه نجومه ئه
کانی، هادی  شاگرده  کێک له و شاگردی راگرت. یه لفه ندین خه دا. چه درونئه به
رگدروی  ناودارترین به دوایی بون به  یح بو که ویتریان عاسم فله مماسبو، ئه خه
ڵکی سوریابو!  ی خه له نجێکی جوانو سوروسپیو لوسکه شی، گه که لفه غدا. خه به

و  لێ شه ویست، گه ی خۆشئه هن وه شیر ئه یدا، به که کاره  لهنگینبو  سڕه زۆریش ده
 م!.    مریه بو به ی لێئه و کوڕه ینوانو ئه ی خۆی ئه که ژوره له
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ی  نیوه  میشه و هه بو. ئه خۆشنه  وتانه سکه و ده یو به و کاره شیر هیچ دڵی به به      
ی  وه ئه  ی رزگارکا، چونکه که وه ته بو نه وه یتری الی ئه که مو نیوه دڵی الی مریه

  هاته ئه رگدروێتی نه به ش به وه مو کورد! ئه رۆکی هه ک سه زانی وه رکی خۆیئه ئه به
کان  رزه به  پایهتکارو  رۆشنبیرو ناودارو سیاسه  کورده  سه اڵم کاتێ بینی که نجام. به ئه
شیر  نیشن، به یو الی دائه که دوکانه  نه که روئه  ورده ، ورده وه کوردستانه  او لهغ به  له

ون!  تیی ئه ییو بلیمه وره رسامی گه سه  وانه ی ئه ڕه و باوه ئه  وته ئاهێکی پێاهاتو که
  که یشتن گه وه وانیش زو له کانی. ئه ئامانجه  یشتن به گهشێ هۆکارێکبێ بۆ ش ئه وه ئه
کردو  اڵئه ره کانی به یاڵه تیان بۆخه په  ژی! بۆیه  ئهیااڵ خه  له  سێکه شیر که به

 ی هیوای کورد. وت: روگه پێیانئه

زانین،  قوتابیو مریدی خۆی ئه  شیر به زیر، به وه  کران به ی ئه و کوردانه له  یه ژماره 
کرد  یئه وه ڕوانی ئه زاریدا، چاوه وه کی یه ر کابینه ڵ گۆڕینی هه گه میش له ئه  بۆیه

  ا. کابینهگ کی به مین زه گوێی ئه یدا به هم وێ. جارێک ئه رکه زاریی به پۆستێکی وه
 .!بو ر تیانه می هه گۆڕراو ناوی ئه

 وردی: بۆ؟

مجار ببێ  که یه  ڵێ چاکوایه گ وتوێتی پاشا ئه کی به یکرد. زه عار،: خۆی نه
  م جیایه لبێ! ئه ڵبژێراوی گه زیری هه ی وه وه زیر، بۆئه وه وسا به نائیب، ئه به
 هێنا.  که قسه ڕی به شیر باوه وانیتر! .. به له

*** 
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مان  رله ردنی گشتی بۆپهڵبژا هه  که  وه باڵوبوه  وه نگۆی ئه و ده1957  یشته ساڵ گه
ی خۆی بپاڵێوێ  وه لێکی باش زانی بۆئه هه  ی به وه شیر ئه کرێ. به ا ئهئێراق له
رگری! بۆ نا ؟  زیری به تی وه تایبه زیر، به وه  بێته وسا ئه ئه  شاری سلێمانی. دیاره له

 ی سوپای  که ته بلیمه  ره فسه و ئه ی ئه ؟ ئه و پۆسته بۆئه  و شیاوتره کێ له

م  زیرو هه م وه سا هه و ی پێدرا، ئه زیرییه و پۆستی وه هئ  ت که ڵبه بو؟ هه ئوسمانی نه
خۆیی کوردستان بداو  ربه جاڕی سه  خسێنێ که ڕه لی بۆ ئه ش هه وه موشیر. ئه

  وه کااڵوپێتاوی خۆیه  میش به ! ئیتر مریه مو کورده رۆکی هه سه  نێ که یه رایبگه
  ه.و کرده شیر بیریئه به  وجۆره ری! ئا به هاوسه  بێته ئه

ساڵی  5  ژماره  ی له که یانی خۆپااڵوتنه شیر موشیر به . به وه ڵبژاردن نزیک بوه هه
غا  کوردانی دانیشتوی به  ر که . هه وه ی گۆڤاری زاری کرمانجیا باڵوکرده 1957

و  مه ده  کرد. له یو پیرۆزباییان لێئه که دوکانه  کرده رویانئه  سته ده  سته یانزانی، ده وه به
ریای  ده  وته شیر که ڵک، به خه  هات له یئه شید جمه قامی ره شه  کیشا که یه ئێواره

کرد،  یان لێئه که یانه مو داوای به ری خۆیو هه ماوه جه ی لێبو به ڵکه و خه و ئه وه یاڵه خه
، ئنجا داوایانلێکرد، بۆیان بکا  ڵکه وخه شی ئه مابو به ی نه هن وه ش ئه که نهیا به

ر سنوقێکو الوێکی بانگکردو پێیوت: من ماندوم، تۆ  سه  ڕییه شیر په به،  وه بخوێنێته
و بژی  پڵه چه بو به دا، ئهەک یانه کی به یه ر کۆپله ڵ هه گه . ئیتر له وه ره بۆیان بخوێنه

روگوێالکیان  ند سه و چه که ڵکه ی خه وێزه  وتنه دۆنکی که کوردو کوردستان. پۆلیس به
نگی کڕیارێک   ده شیر، له شیر. به ر به هێرشیانهێنا بۆسه ئنجا  یان پێکردن! شکانو باڵوه

ی  که دوکانه  له په و  به ، شپرزانه وه بداته  که اڵمی کڕیاره ی وه وه بێئه ئاگاهات، به به
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  وه ک روداوێکی راست گێڕایه ی، وه رهاته سه و به داخستو رۆی. بۆ رۆژی دوایی، ئه
 تی: یه که قه ده  مه ئه  ی دانێ که که یانه به ش له رو دانه هکانیو س میوانه ک له یه بۆژماره

 1957ساڵی -ڵبژاردن یانی هه به

 موو کوردان بۆ هه

بێ زۆر  ده  مجاره ڵبژاردن هات. ئه وا هه . ئه وه ره ی کورد. . ئاگات لێ بێ و چاو بکه ئه
 وریابی.   

ر و قسەکەری ئەو خۆیشت دەیزانی، کە نوێنەر لەپەرلەماندا راستەوراست نوێنە
 کە لێیەوە هەڵبژێردراوە.  نەتەوە یان ئەو واڵتەیه

هەروەها ئاشکرایە کە ئەم نوێنەرانە سەبارەت بە نیشتمانپەروەری، لە ئاستی زانین 
و هۆشیاری، بەرگری دەکەن لە مافو ویستی ئەو کەسانەی ئەوانیان هەڵبژاردوە و 

 بەشێوەیەکی راستی دەناسرێن.

اری و نیشتمانپەروەریی نوێنەرێک بەتەواوی ئاوێنەی زانین، ئاستی زانین، هۆشی
هۆشیاری و نیشتمانپەروەریی گەلەکەیەتی لەبەرئەمە بەبۆنەی ئەم هەڵبژاردنە 
نوێیەوە، بۆ ئاگاداری و چاوکردنەوەی هەموو کوردی دڵسۆزانی گەل، پێویستی 

 راگەیاندنی ئەم داوایانە بەئەرکی جوان و حزمەتی پیرۆزی ملم زانی.

 ئەی هاوخوێن و هاوزمانان..
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بەناوی بەرژەوەندی مافەوە، بەدڵ و بەگیان لێتان دەپاڕێمەوە کەلە هەڵبژاردندا 
ڵببژێرن کە پێچەوانەی باوەڕ و ویژدانیان  زۆر ئاگەدار بن، کەسانێکی وەها هه
 ئەکەن بەخاتر و خۆتری هەڵبژاردن.

زی رەوشی کۆمەاڵیەتی با نوێنەر بەتەواوی نوێنەرایەتی ئێوە بەجێ بهێنن و رێ
ئێوە بگرن. بەو بۆچوونەوە ئەوانیش نوێنەرگەلێکی وەها هەڵببژێرن کە کورد بێ، 

وە لە پەرلەمانا توانای پاراستنی مافی  کوردی بزانێ و بەشارەزایی، زانین و زانسته
میللەتەکەی خۆی هەبێ، دیسان زۆر بەگرینگی تکا لە دەنگدەران و لە هاوواڵتیانی 

لەکاتی هەڵبژاردندا نەژڵەژێن، تەماشای ناوی زل، دەوڵەمەندی و  بەڕێز دەکەم
خاوەنی فەرمانبەری گەورە گەورە نەکەن. تەماشای توانا، بیری خزمەتی میللەت و 
شارەزایی لە حاڵ و پێویستی مەملەکەتیان بکەن، تاکو لەم نوێنەرە بەڕێزانە توانای 

توانای ئامۆژگارییان پێ بکرێ لێکدانەوەی بەرژەوەندی دواڕۆژی موڵک و میللەت و 
 ولەبەر هیچ رێگرێک نەوەستێ و سڵ نەکات.

ئەی میللەتی مەزن، تکات لێ دەکەین بەبۆچوونێکی گیانییەوە تەماشای ئەم 
پێشنیازەی دڵسۆزانی میللەتی خۆت بکە و هەموومان لێکی بدەینەوە و بۆ 

ەورەیشمان وایە، بەرژەوەندی گشتی بەم شێوەیە بۆ هەڵبژاردن تێ بکۆشین. هیوای گ
ئەگەر بەم شێوەیە هەڵبژاردن بکرێ دەستەی نوێنەرانی بەڕێزی نوێ لە دوا ڕۆژدا 
لەگەڵ حکوومەت هەوڵی یەک دەخات و هەرچی لە توانایدا هەبێ بۆ چاکەی 
نەتەوەکەی خۆی دەستەبەری دەکات. وە "ئەمین" لە ئەنجامی تێکۆشان لە زانیندا، 
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دەبێتەوە و مەملەکەت لەگەشە و بنیاتکردندا پێش میلەت لە زانین و زانستدا بەرز 
 دەکەوێ.

ئیتر ئێمە هەرچی بەئەرکی ویژدانی و ملمان زانی پێشکێشمان کرد، ئینجا 
پەسەنکردن یان نەکردنی هەواڵەی بۆچوونی بڵندی میللەتە خۆشەویستەکەمانی 

 دەکەین.

 خوا شاهیدە میللەت بۆ پیاوی چاک گریانە،

 هەر ئەوەندە و حورمەت.

 

 1957- 1 - 57     

 بەناوی کوردانی جگەرسووتاوانەوە

 بەرگدروو، بەشیر موشیر 

 

ی  وجۆره کی له یه وه ند گردبونه سلێمانیش، چه  یاڵ، له ی خه مان شێوه هه شیر، به به
 و بژی کوردو کوردستان پێشوازیی لێکرا. پڵه چه نجامداو به ئه

نگی پێویستی  بۆچی ده  سوڕما که  وه ری له تا، سه ره ، سه که ڵبژاردنه اڵم دوای هه به 
 !؟         هێناوه نه
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بوم؟ خۆ  ی شاری سلێمانی نه ئازاکه  ی من کوڕه ( بۆ!؟ ئه وه رخۆیه به شیر: )له به
  خۆڕاییشنیه ! به وه نگی دابوه مو دنیادا ده هه سوپای ئوسمانیا، له  کانم له ردییه به نه
کانی دانیشتوی  مو کورده ش هه تا ئێسته وه ! ئه تاربوهوینم گرف تیری ئه  م به مریه  که
ی هیوای  روگه  نو به که یرم ئه مو کورد سه رۆکی هه ک سه نو وه که غداد، پچوکیم ئه به

غدا  کانی سلێمانیو به وه گردبونه  ی له ڵکه مو خه و هه ی ئه ن! ئه به کورد ناوم ئه
 ی تیا شکا!؟ روگوێالکه مو سه و هه دامو ئه یان بۆلێئه پڵه بونو چه ئاماده

م  : )میرم، ئه وه اڵمیدایه رکوک، وه هۆنیاری شاری که  وره سوفو گه یله سیریی، فه ئه
ک  تێکی وه ن بلیمه ده ئه . چۆن رێگه زویره و ته اڵتی ساخته سه ی ئێراک، ده اڵته سه ده

تی  وڵه ر ده سه  تهئێراق دابڕێو بیخا  رکوک له مانکارو دوایی که رله په  ببێته  ئێوه
  خسته تی موسڵی نه گوڕگوڕدا، والیه  ی بابه که وته پێناوی نه ی ئنگلیز له کوردی! ئه

خۆت   او سلێمانی کهغ ی به وانه و گردبونه ، ئه وه هل بی!؟ جگه ره ر ئێراکی ئه سه
  وه. هێناو ئارامبوه  که قسه  ڕی به شیر باوه ی، رژێمیان تۆقان!(.  به که باسیانئه

*** 

ی  وه ی کتێبنوسینو باڵوکردنه مان نائومێدبو، ئنجا رێگه رله ندامبونی په ئه  له  که 
 -ب ده رستی، دیوانی ئه قپه ی حه یان: سیپاره چاپ گه ی به م کتێبانه رو ئه به گرته

رباری نووسینو ئامۆژگاریو  تیتر، سه لێ بابه و گه ختنامه میسباحولدیوان، به
 کانا.  و گۆڤاره نامهرۆژ  هۆنراوکانی له
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ا غ به  کی له تایه کر سدقی کوده هب 57/13داو رۆژی  م ساڵه له 1906  ساڵ بو به
  ریی کوشت که سکه ر ئه ئفه ی یاسین هاشمیی روخان، جه که ته زاره نجامدا. وه ئه
یالنیو  شید ئالی گه ئیدو ره رگریبو چونکە سەربەئنگلیزبو، نوری سه زیری به وه

 ی واڵت. وه ره اڵتن بۆده ریتانی، هه ی به تیی باڵیۆزخانه یارمه  ی، بهیاسین هاشم

بەکر سدقی خەڵکی ناوچەی ئەسکەری سەر بەناوچەی ئاغجەلەری شارۆچکەی 
چەمچەماڵبو. خۆشەویستیی بەشیر بۆ سدقی لەوەوە سەرچاوەی گرتبو کە ئەویش 

بۆئەو مەبەستە،  وەک ئەم خولیای دەوڵەتی کوردیی هەبو لەسەرتاسەری کوردستانا،
سدقی ژمارەیەکی زۆری ئەفسەرە کوردەکان لەدەوری خۆی کۆئەکاتەوە. بەدەستێکی 
پۆاڵیین ئەو پیالنەی ئیگلیزی تێکشکان کە ئەیویست دەوڵەتێک بۆئاشورییەکان 
دروستبکا، چونکە ئەوە ئەبوە هۆی دابەشبونێکیتری کوردستانو ئەبوە لەمپەرێکیتر 

 ابو. ییەی لەهزری ئەو و بەشیرتە کوردلەبەردەم ئەو دەوڵە

ی 53/5/1907و رۆژی  وه شانه ڵوه مانی هه رله دا په01/13/1906  بەکر سدقی له
 مانێکیتر. رله ڵبژاردنی په دیاریکرد بۆ هه

کر سدقیا نزیکو  ڵ به گه . له وه شایه ک گوڵ گه و وه وه شیر موشیر ئاهێکی پیاهاته به
غا  به ربون، له فسه سوپای ئوسمانیا ئه له ردوکیان کوردبون، نبو، هه مه هاوته

تی  وڵه رگای ده ده  له  وه داو پێکه شیری ئه ری به بو، جارجار سه کیان هه تییه دۆستایه
کی فراوانتر  یه شێوه شیر به ی به که ، دوکانه وه تاکەی سدقیە دوای کوده دا. له کوردییانئه

کانو باس باسی  کورده  تییه سایه و لەکهب مو رۆژێ پڕئه ی هیوای کورد. هه روانگه  بوبه
وتی  ڵسوکه کر سدقی هه ری به ک نوێنه شیر وه کانیبو. به نجامه رئه و به تاکه کوده
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ک خۆی  کرد وه یئه جۆرێ قسه نێجار به کرد، هه ی روداوکانی ئه کردو شرۆڤه ئه
ر  کرد، هه انتێئهرووی  وه کانی کوردستانه شاره کی زۆریش له یه ی کردبێ. ژماره تاکه کوده

  وه بگوێزرێته  الدێوه ی له که زیفه ی وه وه بۆئه کێ تیی خۆی، یه بۆ کارێکی تایبه و که یه
زرێنن،  ی دایمه وه بۆئه کێ ی، یه که زیفه ر وه سه  وه نهی بیگيڕ وه بۆئه کێ بۆناوشار، یه

ڵێنی  ویش به هاتن. ئه ئه  وه کی باشه سودیارییه ده  ندێکیشیان به . هه وجۆره ئیتر به
ری  کر سه اڵم  جارێ به کا، به جێب کر بۆ جێبه کانیان الی به دا کاره مویان ئه هه به

ۆن ی پرسو راوێژم پێبکا چ وه الم بۆئه  رژا، خۆی دێته ستی په ده  ، که قاڵه
ی خۆمان  نین؟ چۆن تۆڵه یه خۆیی کوردستان راگه ربه ی سه تداری بکا؟ که وڵه ده
ر زوش بریاریدا  همود؟.. هه شێخ مه  ین به ک بده یه و پایه ؟ چ پله وه ینه ئنگلیز بکه له

 17/1/1907ی ژیان  رۆژنامه  ی له که یانه خۆی بپاڵێوێو به 53/5ی  که ڵبژاردنه بۆهه
 تی: یه که قه ده  مه ئه  که  وه باڵوکرده 5ل 

 

 

 

 

 1907ساڵی  –بەیانی هەڵبژاردن 

 بۆ هاوواڵتییە بەڕێزەکانم
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 لە بەغداوە/ بەرگدروو "بەشیر موشیر"

بۆ پێکهیان و دروستکردنی پێویستیی نیشتمان، بۆ خۆشگوزەرانیو بەختیاری 
دراوە بە هاوشاریمان لە پەرلەماندا نوێنەر دانان بەبێ ئاستەنگی مافی هەڵبژاردن 
 خۆمان. هەریەکێ لە ئێمە سەرپشک و ئازادە لە بەکارهێنانی ئەم مافەی دا.

هەرچەندە لە کاتی حکوومەتی پێشوودا ئەمە بەخراپ بەکار دەهێندرا. بەاڵم لە 
ئێستادا کە حکوومەت حکوومەتی جەماوەرەو بەرنامەی چاکسازی هەیە، دەتوانین 

 ن بەکار بهێنین.بەئارەزووی خۆمان، مافی هەڵبژاردنی خۆما

حکووکەت لەمەدا یارمەتیمان دەدا، لەبەرئەوەی حکوومەت مەبەستی خزمەتی 
میللەتە، منیش تینووم بۆ خزمەتی "قەومی عێراق"، حەز دەکەم لەم رێیەدا 
یارمەتی حکوومەت بدەم و خزمەتی "میللەتی عێراق" بکەم. لە پەرلەماندا ئەوەی 

ەوڵی بۆ بدەم و بیکەم. ئەو رێیە کە بەقازانجی  "قەومی عێراق" ی دەزانم ه
گرتوومە دەمەوێ لەسەری بڕۆم. بۆ ئاگەداری لە ژێرەوە بەرنامەی خۆم بۆ 
هەڵبژاردن دەخەمە روو، بەو بەرنامەیەوە بەرئەندامی خۆم بۆ "لیوا" ی سلێمانی 

 رادەگەیەنم

لەم رێیەوە هەر کەس هاوبیری من، تکا دەکەم دەنگی خۆی بەمن بدا، تا بەهێزی 
ەوانەوە لە پەرلەمان بتوانم نوێنەرایەتییان بکەم و بەو دەسەاڵتەوە خزمەتیان ئ

 بکەم.



` 

122 
 

بۆ کردنەوەی قوتابخانەی ئامادەیی و قوتابخانەی پیشەیی "لە واڵتی -٧ 
خۆماندا" بۆ زۆرکردنی ژمارەی قوتابخانەی سەرەتایی لەو الدێیانەدا کە پێوست بێ، 

 " هەول دەدەم.زەمالە –وە بۆ زۆرکردنی ژمارەی "بورس 

بۆ پرۆژەی ئاو و کارەبای شار و ئەو قەزا و شارو پرۆژکانی پێویست بێ -٠ 
هەول دەدەم، بۆ وەدەستخستنی هاوکاری حکوومەت و یارمەتی دەسەاڵتداران هەوڵ 

 دەدەم.

بۆ پێشخستنی کشتوکال، بۆ چاکسازی کشتوکال، بۆ دامەزراندنی -٠ 
شتوکال هەول دەدەم، وە بۆ لەناوبردنی شەریکەتێکی کشتوکاڵی و هاوکاری بانکی ک

 نەخۆشی ئاژەاڵن کەرەستەی پێویست لە حکوومەت داوا دەکەم.

بۆ زۆرکردنی سامانی حکوومەتەکەمان، بۆ پێگەیاندن و باشکردنی جۆر -٤ 
و پاراستنی بازاڕی تووتن و میوە و ئاژەاڵن، هەوڵ دەدەم بەشێوەیەکی هاوچەرخ و 

 هونەری سوودمەند بین.

ەرئەوەی بازرگانی و ئاسایش و خۆشگوزەرانی بە لەشکرێکی بەهێز و لەب-٠ 
حکوومەتیکی دەسەاڵتدار دەکرێ، بۆ زۆرکردنی ئەم هێزە ))بەتایبەتی هێزی 

 ئاسمانی(( بۆ یارمەتی "ئەهالی" بەحکوومەت چی پێویست بێ دەیکەم

بۆ دەستەبەرکردنی دادپەروەری لەنێوان "خاس و عام" دا، داوای  دادگە -٢ 
 چاککردنی یاساکان لە حکوومەت دەکەم. و

 بۆ بەستنەوەی دێهات بەقەزاکانەوە داوای کردنەوەی ناحیە دەکەم -٧ 
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داوای زۆربوونی نەخۆشخانە و دەزگا تەندروستییەکان و ژمارەی -٠ 
 دوکتۆری پێویست دەکەم

بۆ چاکسازی هەندێ یاسای ماڵی کە زۆرینە گلەییان لێ هەیە و باج و -٩ 
 وزار و بۆ دامەزراندنی کارگەی رستن و چنین تێ دەکۆشمخەراجی زەوی

بەرێزەوە سوپاسم پێشکەش بەو کەسانە ئەکەم کە نوێنەرایەتی خۆیان بە من 
 دەسپێرن

 هیوا دەخوازم کە متمانەی ئەوان خراپ بەکار نەهێنم

 سەرکەوتن لەخوا دەخوازم .

ی  وه ک ئه ش وه ته کومهم ه بژێردرێ. خۆ ئه ڵئه هه  شبینبو که شیر، گه به  مجاره ئه
کانی  کر، دۆسته به  شی بیستبو که وه ، ئه تی خۆمانه هکومه  مه ناکات، ئه  پێشو ساخته

و  شه بانگه  مجاره زانی ئه پێویستی نه به  وه رئه به ، له وه مانه رله په  خاته خۆی ئه
 رگرێ. وه رگریش زیری به  ڵبژاردن، پۆستی وه بکا. خۆیدانابو دوای هه  وه گردبونه

  ری درو، تا، که کری براده ریی بۆبه فسه ستێ جلی ئه باشترین قوماش، ده  شیر له به
کانی  شاگرده  که  و ئێواره مه شیکات. ده ک پێشکه ک دیارییه جارێکیترهات بۆالی، وه

یاڵ  رفاندی  . خه که ر ئاوێنه به  رخۆیکردو چوه به ی له ربازییانه سه  و جله رۆیشتن، ئه
دا  میو پێیانئه رده به  هاتنه کان ئه ره فسه ئه  وره گه  سته ده  سته رگریو ده تی به زاره وهبۆ 
رگری.  زیری به وه به  بوه کرد که یان لێئه وه و پیرۆزبایی ئه وه مانه چه ویاو بۆیئه زه به
 بو.  کانی کرد، شیرو تاجی موشیریی پێوه رشانه یرێکی سه سه
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مو  خۆیو هه  م نارد که کی بۆباوکی مریه یه یدا: بروسکه زیرییه وهم  م کارێکی له که یه
یشتن.  مویان گه چاوتروکانێکا هه وبن. له نو میوانی ئه غا بکه شتێکی به ی گه که خێزانه

دا  وکاته . له وه پکێ گوڵه چه میش به و مریه وه یه که رییه فسه ئه  جله م به باوکی مریه
ی  که گوڵه  پکه کرد! چو چهکی ییهئابڕوت، بێ زاره کانی وه الوه  ره فسه ئه کێک له یه
  یابو قۆناغهشیر تا هێزی ت ستی ماچکرد!! به و ده وه مایه رگرتو چه م وه مریه له

زی  گه  ئاگا هات که به  که ی ئاوێنه نگی هاڕه ده و له که ره فسه ئه  هوان نگێکی سره توفه
  .!ی پیاکێشابو که یاتییه خه

*** 

نی  ئو، چادرچی، خاوه ره  مان! که رله هێنا بۆپه واوی نه نگی ته شیر ده ش به مجاره ئه
کان،  ێدوکانه ی کر وه کێکیاندابو، هات بۆکۆکردنه یه شیر له ی به دوکانه  و ریزه ئه
یه )کامیل چادرچیو بەکر  کر هه کامیلی براتو به  ییم له شیر پێیوت زۆر گله به

زیری  وه  کرابو به  نائیب )کامیل چادرچی کرد ببم به وایاننه کارێکی  چونکه  سدقی(
شیر موشیرم  کر سدقی وتوێتی من به به  که  وه اڵمی بۆهێنایه ئو، وه ئابوری( ره

کیس  له  که سته قه من کوژرام، با مه  که  نائیب، وتومه  به  مکردوه نه  وێ، بۆیه خۆشئه
کر سدقی کوژرا،  دا به9/5/1907  له  چێ( که هویشی تیا ن ری ئه م، واتا سه ده و نه ئه
 هێنا.  که قسه  ڕی به شیر باوه به
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 خەوەکەی شامیلی کوڕی

کڕیو   وه ر پردی کۆنه وبه کی له وامبو. خانویه رده ی به که رگدروێتیه ر به سه ر له هه
 ک شامیل وتی: یانییه وت ساڵ. به نی هه مه ته  یشته ژنیشی هێنا. شامیلی کوڕی گه

شیر  . به وه دا دۆزییه م خانوه ژێر ئه زێڕمان له کی پڕ له یه وما کوپه خه و له مشه ئه
  وته شیر که به (! سااڵن دروسته 7وی مناڵی  خه)یکرد،  ونامه یری کتێبی خه سه
  زێڕبو، کردییه و پڕله وره گه  نه وه ئه  که رچاوی. کوپه به  هاته  که زێڕه  و کوپه وه یاڵه خه
موڵو  سته نێوان ئه  بازرگانیکردن له  وته غا. ئنجا که ندترین بازرگانی به مه وڵه ده
  ی غازیی که شادیو لیره ی ره کردنی لیره هاورده ی بریتیبو له که غادا. کاره به
موڵ،  سته مو چونێکیا بۆئه هه . له وه مابونه  وه تی ئوسمانییه وڵه می ده رده سه له
ویش  کرد! ئه ش ئه کردو جوانترین خشڵی پێشکه ئه میشی ردانێکی ماڵی مریه سه
،  وه د نازو رازه سه  و به وه یه که فسوناوییه ئه  نه خه رده خۆشو زه  روه  موجارێ، به هه

نگی  ده بون! له کدی ئه مالنی یه سله کردو ده ش ئه گوڵی پێشکه  پکه جوانترین چه
ی  ننی باخچه ڵکه هه  وتنه ناو کهئاگاهات. بۆرۆژی دوایی کرێکاری هێ دایکی شامیل به

پاچکارییانکرد،   نه وه دوای ژور! ئه ویی ژور له ننی زه ڵکه هه  وه . دوایئه که ماڵه
کۆاڵنی  رزان فرۆشتیو له هه ڕوخا! ناچار به ریکبو ئه وتو خه ڵک که که که له خانوه

 کی بچوکی پێکڕی. ی، خانویه که ر دوکانه رامبه به

 ڵکێشا! کی ساردی هه یه ناسه شیر هه به
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ی  وه ئه  تبێ، ماڵی دنیا هیچنیه. راسته المه ر سه رێ، سه ده ز: مامۆستا گوێی مه به نه
شێ خێری  اڵم ئه یانی، به ، زیانێکی زۆری پێگه وه و خانوه ی ئه باره له  وه بۆتگێڕامه

 ڕوخا. رتانا نه سه به  که خانوه  سنیه بوبێ. به پێوه

 ناخۆم.  و زیانه ت بۆ ئه فه م. خۆ من خه که نا، رۆهه شیر:  به

 ی بۆچی؟ ز: ئه به نه

 کانم. والده شیر: ئه به

   ودا زیانه. خه ڵێن زێڕ له . ئه وه ت بۆبگێڕێته وه و خه بو ئه ئه ز: شامیل مناڵبو، نه به نه

 . شنیه وه شیر: ئه به

 ی چی؟ ز: ئه به نه

 .    !چون رنه سو، ده یله کو خۆم فه کانم، وه والده ڵێم ئه شیر: ئه به

*** 

 

 لەدوکانی بەرگدروێتییەوە بۆباڵیۆزخانەی کوردستان
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وینی کوردستانیشبو.  ڵکو ئه بو، به م نه وینی مریه نیا ئه ته ر به شیر هه ی به کێشه
رچی  کانی! جا گه ئاواته  رگدروێتی ناگاته به  یبرد، به یهێناو ئه ن ئه رچه هه
  ی کرده که اڵم وازیلێهێناو دوکانه بو، به ی داهاتێکی باشی هه که رگدروێتییه به

  هارونه  ختی پایته ی کوردستان له ڵکو باڵیۆزخانه ندێکی روناکبیریو سیاسی، به ناوه
کر سدقی  ی به تاکه ی کوده خشه دا نه و دوکانه یوت: له ک خۆی ئه شید!. وه ره

کێتیی  و یه وه ی ئازادی و ژیانه ڵه ی کۆمه دا بیرۆکه هو دوکان رله . هه داڕێژراوه
، پیالنی سیاسی  وه کرایه یانی هیزبی باڵوئه لێ به یکرد، گه ره که کورد)کاژیک( چه

 کراو...هتد ت ئه می هکومه درا، زه نجامئه ئه

***+ 

 با هکومەت گەواد نەبێو منیش لەدژینەبم

شیرا راگرتو  ر دوکانی به به ی له که مبیلهزیری ناوخۆبو، رۆژێ ئوتۆ زاز وه ئید قه سه
 ی لێکڕی. ره تێ جگه پاکه

نوسێ  کێ بۆت ئه  و شتانه چین؟  ئه  قۆڕانه  وشته شیر، ئه ستا به وه  چیه وه زاز: ئه قه
 چین؟  و شتانه ت، ئه هکومه موی جنێون به هه که

 سم.ینو ، خۆم ئه ته قوه مم به له نوسێ! من خۆم قه شیر: کێ بۆم ئه به

 ت چی نوسی؟ هکومه ت ئه دژی هکومه ، بۆچی له ته قوه مت به له خۆت قه  زاز: باشه قه
 ؟ تۆکردوه له
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دژی  نوسم. من بۆ له دژی نه بێو منیش له واد نه ت گه گ، با هکومه ئید به شیر: سه به
 نوسم؟ ت ئه دژی هکومه نابت نانوسمو له جه

 . ده مهمن  اڵم جنێو به ، به باشه  زاز: باشه قه

  ی. من جنێو به وره م! تۆ زاتێکی گه ده تۆ ئه م، من چۆن جنێو به که شیر: نا، رۆهه به
 م. ده ئه  ته م هکومه کانی ئه واده گه  زیره وه

 نیو رۆی. رێکی باداو پێکه زاز سه ئید قه سه

*** 

 بەشیرو نەوت

 

ی  که ئاسنه  زه و گه که زێڕینه  سته قه نیا مه ی، ته که رگدروێتییه ی به پاشماوه  له
جاپکراوی  گەلێی هیوای کورد.  د بە روانگهی کر که دوکانه  مجاره . ئه وه هێشته
فرۆشرا. خۆیشی  وااڵشی تیا ئه نێ ورده فرۆشرا، هه وا ئه ی ئه که دوکانه له  کوردی

ک  وه  ی ئاگرین. دیاره تیانه و وتاری کوردایه ئلیفکردنی هۆنراوه ته  وته وام که رده به
کانیو  مریده له کێ س یه ده  دایه ی ئه که راوییهئاگ  کانی جیهان، پێنوسه وره گه  ره نووسه

ت  ڵبه کی بۆبنوسێ. هه یه وتارێ، یا هۆنراوه  وه ته ی فاڵن بابه باره دا له رمانی پێئه فه
ستونیو   ئیتر خۆت هێڵه  یوت ده کردو ئه ی بۆ دیاری ئه که ته کانی بابه پانه  هێڵه

 واوکه. کانی ته کارییه دهور
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 وتارێ لەسەر نەوت

  ر( که به ی مژده وته تی )هه تایبه کانی، به موریده  هات له یئه جمه  میشه ی هه که دوکانه
بو.  ییان هه وتیان ئاماده ر هه نیا هه زۆر کاتا، ته اڵم له وت زیاتربو، به هه یان له ژماره

 رویتێکردنو وتی:                                   

 نوسم.  وت ب ر نه سه وێ وتارێ له مه ئه

. خوێندکارێکی دوا  یه هه  وه یه و باره له  زاییم ، من شاره : زۆر باشهئەهمەد د مه ههم
 زانکۆ. شی کیمیام له پۆلی به

کرد  گوڕگوڕو پڕیانئه برد بۆ بابه یان ئه رکوک ژنان کونگه که : له بنوسه  شیر: ده به
برا  ر ئه کۆڵی که هێنا، به ئهکاریان  قواڵو بۆ چێشتلێنانو چرا به ڵئه ی هه وته و نه له

ی  نسا گرتو سورییه ره فه  ی زانی، پاشقولێکی له وه ئنگلیز به  کانیتر. که بۆشاره
و  گرت بۆ ئه ئه  نسه ره رۆکی فه نسوی سه کلیمه  یان له خنه ره  ئێراق! که به  وه پێگۆڕییه
یوت جا  بێدیماغبو ئه  نه وه نسو ئه ! کلیمه وتی تیایه وت ئێراق نه و پێیانئه ئاڵوگۆڕه

کڕم..ئێی!  بوتڵێک ئه  رمانخانه ده چم له وتم پێویستبێ، ئه رکات نه ، من هه وت چیه نه
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  گیانی کورد!.. ده  ربوه ئاگرو به ، بو به وته و نه ! ئه وه رۆهی ئێمه به  وته داری نه  وه ئه
 واویکه. ئیتر خۆت ته

***   

 

 

 دەمە تەقێی بەشیرو هەنێ لەمریدەکانی

  یل، وه یل، دیسان مه : مه  ستیو وتی: بنوسه ده  ی دایه که ژارو پێنوسه هه  رویکرده
شی  وه . ئه واویکه م.. ئیتر خۆت ته یلی من مریه ن..مه ته یلی من  وه یل، مه مه
 واویکا.. ، با ژیر، ته یه هه  وه مه مریه نیی به یوه په

رۆشی ئازادیو  ن په من چه  هزانی ک س باشتر ئه مو که هه به ژیری وت: تۆ له
 نوسی؟ خۆیی کوردستانم. بزانم تۆ چیم بۆ ئه ربه سه

کارتی ی،  که کارئه  چاپخانه م له ئەهمەد شوکریو پێیوت: تۆ ماده  رویکرده
تبێ، با  قوه کی به یه . پیرۆزنامه بۆ چاپکه  وه ورۆزه ی نه بۆنه  کم به یه پیرۆزنامه

م  که رن! رۆهه قبه ، شه ی نیه وه و مافی جیابونه نیه هو ته ڵێن کورد نه ی ئه وانه ئه
 . واده. بێ، گه خواز نه وه ی جیابونه وه ترسیت، بڵێ ئه نه

  . له وه ویانکردهمیدیاکانا باڵ  و لهیان جێگه رێکوپێکی به ی خۆی به هک رکه و ئه که ریه هه
یبون، مامۆستا وتی: من  ش ئاماده ندێکیکه و هه و موریدانه ئه  ا کهدانیشتنێکیتر
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ی بڕواداو  رۆژنامه له  که وته ) وتاری نه  وه جیبم باڵوکردۆته ڵێ شتی ئه کۆمه
س وردیو وتی  ده  مویانی دایه ( هه وه یتردا باڵوکرابونه گۆڤارو رۆژنامه  ش له وانیکه ئه

   وه: ی بۆ خوێندنه انهم ویش ئه . ئه وه ره بۆیان بخوێنه

 

 ژار ی هه وه ئه  

 یل مه  له  یل ، دڵ پڕه یل دیسان مه مه

 یل یلی له ر مه به م له خه  له  یله دڵ که

 جنونی ن منم مه ته یلی من وه له

 بونی ردوال توشبوین کزێو زه هه

 ناو دڵ یلی له چو مه رگیز النه هه

 ژێر گڵ  بشچمه  نمه ته ن وه ته وه

  خسیره ن دیلو یه ته وهتا دایکی 

 شیر موشیره مبار به ستو خه دڵ په

 ی ژیر: که واوکردنه ته

 جنونی م، منم مه یلی من مریه له  
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 هزونی مه  و به مرم، ئه ئه  کاتێ که  

   وه گوڵه س به ر گۆڕم، ده سه  دێته  

  وه ستو جۆشی دڵه کامی هه به

 ی کوردان وره سرین بۆگه ڕێژێ ئه ئه

 م، شاجوانی جیهان ریهڵێنبێ م به

  وه ر زیندو بومه گه ودنیاش ئه له

  وه ڵبچمه بۆ کوردو بۆ تۆ تێهه

                 

 دیسان ژیر:   

 یادو بیربێ  لێ ئازادیی له گه

 شیربێ کو به ی وه نی رۆڵه خاوه

 شیر موشیربێو کامڵو ژیربێ به

 ڵغانی شیربێ بۆ کوردستانی قه

 ئاوات  بێ بگا به ئه  له و گه ئه
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 یداخی واڵت ڵکا به خۆ هه ربه سه

خۆیی  ربه ترسم بمرم، ئااڵی سه وتی: ئه  وه نسکه م هه ده ی گریان! به پڕمه  شیر دایه به
ترسم بمرمو  !! ئه وه رۆک بمێنێته ترسم بمرمو کورد بێ سه بینم!! ئه کوردستان نه

ما  که وه ته ناو نه له کێتی باییو یه ترسم بمرمو ته ! ئه وه شیر بمێنێته م بێبه مریه
 ئاسمانو وتی:  کدی!! ئنجا رویکرده خوێنی یه  ستیان بچێته مێنێو ده نه

 

  چوار دیواره  منچی که به  عبه خودا که

  واره یداخی کورده نی به م، دیده عبه که

ت  که وه ته نه ش له سته جه ر به گه رگیز نامری. ئه ی، تۆ هه ده ژیر: مامۆستا دڵ لەدڵ نه
ی.  که ی ئه خۆیی ئاڕاسته ربه و سه ره و به وه مێنیته ڵیدا ئه گه ر له گیان هه ، به وه بیتهجیا
  رموه: تفه ی خۆت نه ئه

  وه ر ببینمه خۆشی گه ن به ته وه

  وه ت نامرمه ژیم قه ر ده ئیتر هه

بێ  نابێ، چۆن ئه  وه ی بۆ ژیر کردو وتی: ئه مامۆستاو ئاماژه  الل رویکرده مام جه
 شیر موشیربێو کامیلو ژیربێ  ڵێ: به تا ئه وه ئاستی تۆ!؟ ئه  ی بخاتهخۆ

 خێر. کامڵو ژیربێ.   ژیر: نه
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ی.. )بو  و تێکبده ینی منو ئه م تۆ ناتوانی به که : رۆهه وه اڵمی مامی دایه بەشیر وه
ان رانی کوردست داگیرکه ن به که خۆتانبێ، نه ئاگاتان له  نین( ئنجا پێێوت: ئێوه پێکه به

ن  که نه  وه ڕوانی ئه رگیز چاوه دوژمنی کوردن، هه  گبابانه م سه ن. ئه ڕبکه باوه
 جێببێ.. دا جێبه مانه ستی ئه ر ده سه م له که وه ته کانی نه مافه

نگوغرافیکردبو  ی زه که خۆشه  ته خه شوکری به  که  وه شی خوێنه و کارته وردی، ئه
 .ورۆز کە ژیر بۆیڕێکخستبو ژنی نه بۆجه

 ورۆزت پیرۆز   نه

 ی برای دڵسۆز ئه

    شیر، موشیری کوردی ئازاده به

 واده گه  بێ، دیاره کێ جیاخواز نه

  وه. درایه  که اڵمی کارته ، وه پڵه نینو چه پێکه  به

*** 

 کوردی گەیانە سەد ملیۆن

ئێراقو تورکیاو ئێرانو سوریاش   رد له : ) کو کا نوسراوه یه رچاوه سه  سوجادی: له
قوربانی  بکرێ به  مینه بێ که . ئه ی نیه وه کیان مافی جیابونه هیچ الیه  ، له یه مینه که

ش  وه رئه به نێ، له یه گه چینی پرۆلیتار ئه  یان، زیان به وه ، جیابونه وه له ، جگه زۆرینه
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ملیۆن   مو کورد ده شڵێ هه . ئه وه ته ، پێیناوترێ نه شی نیه کی هاوبه ئابورییه  که
خۆی  کێک به ، ناگونجێ یه وه رئه به ڵێ: له ڕواو ئه ری ئه سه زیاتر له  که رچاوه بێ!.. سهنا

 مو کوردم. ( رۆکی هه بڵێ: سه

  وه. مرکێنمه س، دایئه ده  نه لێکیم بده یخورێ!؟ په ئه  رێکه چ ماکه  وه یانی: ئه رۆژبه

  وه. نه که تئه ره  بیردۆزانه  و جۆره وردی: لیۆشاوشیو ماوتسی تۆنگیش،  ئه

  ر کونجێکی دنیا، له هه شه. له ستی هاوبه ، هه وه ته ستوری نه ی ئه که ژیر: کۆڵه
ڵێ کوردم،  ، ئه وه زمانه جیاوازیی ئاینو بیروڕاو شێوه ، به ی کوردێ بپرسی ناسنامه

و  له  مینه که به  بوه خواستی خۆی نه بونی کورد. کورد به وه ته بۆ نه  سه به  وه ئه
بکرێ   مینه بێ که . بۆچی ئه یه وه نجامی داگیرکردنه ئه له  وه دا. ئه تانه وڵه ده
هیچکاتێ   قوربانی کچی کی؟ ئێمه  !؟ کێ کوڕی خۆی کردۆته قوربانی زۆرینه به

قوربانی خۆمان. کورد خۆی بریاری  ین به کانی ناو کوردستان بکه مینه وێ که نامانه
ر  . پرۆلیتاری هه وه ریه سه به  وانیه س ره تی که داو کوێخایه نوسی خۆی ئه چاره

کانیتر. ئاخر  وه ته هی نه  جیاواز له  یه تیی خۆی هه نیی تایبه وه رژه کیش، به یه وه ته نه
.  وه شه پێنج به  به  ی کراوه که نیشتمانه  ، چونکه شی نیه کورد ئابوریی هاوبه  بۆیه

ژێر  مو کوردی له شیریش هه ێ. مامۆستا بهک ملیۆنب بێ، یه ملیۆن نه  جابا کورد ده
  مو کورده. رۆکی هه سه  وه رئه به ، له وه تری خۆیا کۆکردۆته چه

 نین ی پێکه پڕمه  ڕان. وردی دایه رپه شیر سنگی ده به

 نی!؟ که چی پێئه به  وه شیر: ئه به
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 هیچ.  وردی: به

 نێ؟ هیچ پێبکه به  یه س هه . ئاخر که مانه مامۆستاکه  مه رمو ئه فه  شیر: ده به

 غا دانیشی!؟ به بێ له مو کوردبی، چۆنئه رۆکی هه سه  وردی: تۆ که

  غایش شارێکی کوردستانیه. شیر: به به

 وردی: چی!؟

کان  . کیشیه موی کوردستانیبو. ئێراق ناوێکی کوردییه غا، ئێراق هه ر به ک هه ژیر: نه
ورامی، ئیراک،  زاری لوڕیو هه راکستان(. بهیانوت )ئی کان ئه ریکا( میدییه وت )ئه پێیانئه

گێکی کوردبون،  ئیراک،  کان ره ی کیشییه وه رئه به واتا)نزمایی خوارو(. جا له
ری  نسور، بنیاتنه ری مه ئفه بو جه ئه  که  ش راستنیه وه . ئه یلیه کی زاری فه یه وشه

ئیراکیش بەشێکبوە  بو. کەواتە بەغاو هەمو رهه غا هه و، به . پێش ئه غایه شاری به
یا لەئایندەدا، مافی خۆمانە فەرمانڕەوای ئیراکبین  ،ئێستابۆیە لەکوردستان. 

گەرچی ئێستا کەمینەین لەم واڵتەدا. جا با کەمینەشبین ئەی ئەوەنیە کەمینەی 
ەوە فەرمانڕەوایە؟ ئەی بۆ ئەوەی بۆ سونە رەوایە بۆ کورد  ٧٩٠٢سوننە لە 
 رەوانەبێ؟.

وانیش،  کانداو پێش ئه می ساسانیه رده سه  ستانیبونی ئێراق لهیانی: کورد رۆژبه
، زمانی  م واڵته ئه  خستبوه ب پێی نه ره هێشتا ئه  وکاته . ئه رنیه سه گومانێکی له

 فی، کوردیبو قه جاجی کوڕی یوسفی سه می هه رده کانیش، تا سه ساسانیه
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 ملیۆن نابێ.                       کورد ده مو ڵێن هه ئه  تا ئێسته وه مان چی؟ ئه ئێسته  وردی: به

 بێ!؟   ش رۆژێکمان نه وتێ! تۆ بڵێی ئێمه بێ، نافه رز کۆن ئه ژیر:  قه

* 

 سەد ملیۆن  نمه یه گه ستێنن، کورد ئه ر، رقم هه مبه دینی پێغه  شیر: به به

 سرین: چۆن؟ نه

 ؟ ن ملیۆنه ئێراق چه  شیر: ئێسته به

 15سرین:  نه

 ؟ نی کورده شیر: چه به

 0سرین:  نه

 ی تورکیا؟ شیر: ئه به

. سوریاش پێنجیەکیی  وجۆره ربه ی کورده. ئێرانیش هه 7ملیۆنەو  57سرین:  نه
ک ملیۆن کورد  مالوالیتریش یه لبنانو ئه  . له یه ک ملیۆن هه سۆڤێتیش یه  . له کورده

  یه. هه

 ن؟ چه  موی کردییه شیر: هه به

 ملیۆن 53سرین:  نه
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مو  بێ!؟ )هه ملیۆنی کوردنه 73بێ  ، چۆنئه ملیۆنه 733  واتە، چین که : کهشیر به
نین(. ئەمەش یەکێکە لەزانیارییە ئەفسانەییەکانی بەشیر کە دوای  و پێکه پڵه چه

وتوێتی منیش ئەزانم چەندین گوندی کوردی  لەنوسینێکیا دەیان ساڵ، پێنجوینی
 لە چین هەیە.

.*** 

 پرسیارئەکەی؟تۆ کە نازانی بۆ 

ر  سه ت له که کانت خۆشبێ، وتاره سته و وتی: مامۆستا ده که م دوکانه رده به  الوێ هاته
کرێ  م! ئه ، تێیان ناگه ی تیایه نێ زاراوه . هه رزایه ئاستێکی زۆر به وت، له نه

 نی؟ یه تێمبگه

ۆستا وتی: . مام وه کرده ی دوباره که مان پرسیاره هه  که مامۆستا پشتی تێکرد! الوه
!؟  ی!؟ بۆ من هوجرەم داناوه که شتێک نازانی، بۆ پرسیار ئه  ئاخر دیماغ، تۆ که

 .  وه. کانیان بشارنه نینه وڵیاندا پێکه کان هه رۆی. دانیشتوه  وه رسامییه سه به  که الوه

سوجادی خۆیپێنەگیراو دایە پڕمەی پێکەنینو وتی: وایە، ئەبێ بزانی ئەوسا 
 پرسیارکەی.
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 ێبیشت بۆبفرۆشمو پارەشت بدەمێ!؟کت

خێڕهاتن وتی: من گیوی برای  هاتو دوای ساڵوو به  وه ولێره هه  گیوی موکریانی له
ی  ته مو خزمه و هه ختبو، داماو ئه ین هوزنی موکریانیی داماوم. داماو زۆر بێبه هسه
و کتبی دوی د ڕێم به گه ئه  ن رۆژه چه  وه س پێێنازانێ. ئه چی که کورد کرد که به

و  شیر با هسابێکی ئه ستا به ،  ئنجا وتی: وه یه الی من هه بلێ له  سێک نیه داوماوا، که
ویتریم  و ئه ڵگره تی خۆتی لێهه همه قولزه بۆم ناردوی. هه  ین که بکه  گۆڤارو کتێبانه

ی  پرغه القه  نه ژه کانی ئه نجه ری په کانیا، سه ڵ قسه گه رێ. )مامۆستا گیو، له بده
 شیر( به

و  داوای پاره  ستاو جارێک به ی وه وشه  رانبو. جارێک به شیر سێ جار نیگه به
وێ من کتێبیشت  ته جیبی! تۆ ئه اڵما وتی: تۆ ئه وه کان! له سیخورمه  جارێکیش به

بەرم؟  ڕێوه چی به به  شتیی هیوای کورده م که ی من ئه مێ!؟ ئه شت به بۆبفرۆشمو پاره
وت  کبو هه زیره  نه وه و ئه ی داماوبو؟ ئه و که ! داماو، ئه چیتهئنجا تۆ داماو داماوی 

ی  و قوففه وه ڕێته روبارێک بپه  وێ له ڵێن بیه سێک ئه که  زانی. داماو به ی ئه پیشه
  وه وره دو جانتای گه  به  وه قامه م شه ر ئه وبه وترێ، له کێک ئه یه  ێ، به که سنه ده

ز(  به )نه م زاته دا. داماو به ی نه )ئۆتۆمبیل( رێگه  وکهیت رو په مبه ئه  وێ بێته بیه
وێ. ئاخر ئیتر  ستیناکه ڕێو ده گه کا ئه یه شوێن خانوچکه به  مانگه 0  وه ئه  وترێ که ئه

دەستی یتان دەستی لێهەڵگرتوە، تۆ بۆ تۆ داماو داماوی چیتە! داماو شە
 لێهەڵناگری!؟

*** 
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 کێشەی داماو

و داوای  که م دوکانه رده به  داماودا، کڕیارێکی ئەرەب هاتهکاتی مشتومڕەکەی   له 
بو.  اڵم نه ، وه وه ی کرده . دوباره وه دایه اڵمینه شیر وه کیکرد، به یه تو شقارته پاکه

شیر  !؟ به یه هه  نیه وه ی ئه . کڕیار وتی: ئه شیر وتی: نیه . به وه یکرده سێباره
ی  ریکی کێشه خه  غ، تۆ نابینی ئێستا ئێمهی دیما وتی: ئاخر هه  وه ییه توڕه به

. کڕیار وتی:  ئیشی تۆنیه  وه شیر وتی: ئه ؟ به ی داماو چيه داماوین؟ کابرا وتی: کێشه
  یو له که یاتییه زی خه گه  ستیدایه شیر ده ؟ به ی داماو چیه بێ بزانم کێشه من ئه

و  وه ستانه یان هه که کڕیاره ویا! زه ناو دای به ی گیرکردو پاڵێکی پێوه که سنگی کڕیاره
زانم  و وتی: ناڕۆم تا نه شیر وتی: بڕؤ. ئه گرم. به ر ئه م، پارێزه که چم شکاتئه وتی ئه
 وێ.. ر ئه شم هه که تو شقارته و پاکه ی داماو چیه کێشه

و  دایه انی که تو شقارته پاکه و زاناو مێژونوسێکی کوردبو. )ز پێیوت: داما به نه
 کرد. انبەڕێی

 سەرنج:

 بیبو، لەشانۆنامەی گەورەپیاوا دەقە ئەرەبییەکە ئەبینن( ره ئه  ، به رایه و هه مو ئه )هه

لەم پەرتوکەدا هەنێ بابەت دوبارە کراوەتەوە، هۆکەی ئەوەیە: هەریەک لە 
پەرتوکەکانی )گەورەپیاو، داستانی بەشیر موشیر، فەلسەفەی بەشیری( بەجیاو 

 کراون.لەسەردەمی جیادا نوسراونو چاپ
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 هۆی ناکۆکیی سۆڤێتو چین

 

 ر هۆی ناکۆکیی سۆڤێتو چین. سه  باس هاته 

 . ی هزریی جیاوازه . مام جەالل: هۆی ناکۆکیی چینو سۆڤێت، دو ئاڕاسته

ی  وانه زانێ له تر ئه وره ندێکی گه بیرمه  مارکسێتیدا، خۆی به  وردی: لیۆ شاو شێ، له
 سۆڤێت.

 ر سنوره. سه لهیان  که ژار: ناکۆکییه هه

  یه. که ریسه ر هه سه گیو: له

 مریکایه.. سرین: پیالنی ئه نه
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 . ردو الیانه. رستیی هه رزێر: خۆپه وه

 .  وییه. ندێ زه ر هه سه کانیان له سوجادی: ناکۆکییه

 . تای ئنگلیزه. خوارێ، خه  وێته ئاسمان بکه  ردێ له : به پاکیزه

 . یه. ههگێکی مێژویی  یانی: ره رۆژبه

 .  تیی بلۆکی سۆشیالستییه. رایه ر رابه سه ز: له به نه

ک  نجام وه جێکردنا، ئه بواری جێبه . له یه کانیانا هه بیردۆزه  واوی له ژیر: ناته
 کات. ش ناکۆکیان ئه وه رناچێ. ئه کانیان ده پێشبینییه

مۆسکۆبێ،   دین له : ئیزه یه وه ی ئه تانزانی. هۆکه م، هیچتان نه که شیر: نا رۆهه به
 چۆن نێوانی سۆڤێتو چین تێکناچێ؟

 نین قاقای پێکه  موو دایانه هه

 ..*** 

 بەپاپۆڕ لەتارانەوە چوە بۆئەستەموڵ

فیق هیلمی و  خواردنی. ره ستیکرد به رهێناو ده کی جۆی ده یه شیر کولێره به
 داریش هات.. زنه رێکی هاتن.  خه براده

 خۆی؟ ر ئه قی کهرز  وه شیر ئه هیلمی: ئای! به
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م  که ت!؟ ئاخر رۆهه وڵه ده بین به !! ئیترچۆن ئه مانه که ئاقڵه  مه رمو ئه فه شیر: ده به
  وه تارانه ی له وساڵه ماوم. ئه ی جاران نه و کوڕه ؟ خۆ من ئه مه کره تۆنازانی من شه

وریو  موی دوگو چه هێناین هه پاپۆڕ چوم بۆئەستەوڵ ، خواردنی وایان بۆئه به
  .خۆم نمیش بخۆم، ناچارم نانی جۆ ئه نابێ نانی گه  یرینیبو! ئێستهش

پاپۆڕ  !؟ چۆن به یه ریا هه  دهواڵنێوان تارانو ئەستەم ی له شیر که ستا به دار: وه زنه خه
 چویت؟

 وتی: چوم..  وه ییه توڕه و به وه میه ڵسڵه ستا هه ی وه وشه  شیر: له به

، چۆن چویت!؟ من جوگرافیام  ریا نیه وم. ئاخر دهڵێ چ رئه دار: ئای! خۆ هه زنه خه
 . ریا نیه. زانم  ده کی زانستم، ئه یه زنه و خه خوێندوه

می  رده ؟ من باسی سه ریا نییه ده  ی دیماغ، بۆ من نازانم ئێسته شیر: ئاخر هه به
  بتزانیایه  بوایه ، ئه ی زانستبویتایه زنه ر خه گه بو. تۆ ئه وسا هه م، ئه که ر ئه ربه فه سه
،  وه ره بۆده  سته ی لێدا (و وتی: هه که یاتییه زی خه الماری گه بو. ) په وسا هه ئه

:  وه ر خۆیه به رچو( بەشیر له بۆیده  له په دار به زنه دا. ) خه بێره  وه یته یه جارێکیتر نه
م  ههق،  ڕه م قسه م ناشیرین، هه ! هه یریکه ی گو! تۆ سه زنه ی زانست!! خه زنه خه

 میوعی.!!

  دار شیوعی نییه. زنه رزێر: کوا خه وه

 شیر: وتم میوعی. به
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 ؟ رزێر: میوعی چیه وه

پڵی مارکسی  ته  ر به اڵم هه ، به هیزبی شیوعیدا نیه ، له یه وه شیر: میوعی ئه به
 ڕێ. په ڵئه هه

 کرد!؟ و پیاوه بۆ وات به  وه هیلمی: ئه

! ئاخر  ریا نیه ڵێ ده و ئه لێم خۆم چوم، ئه ! من ئه جیبه کی ئه شیر: کابرایه به
 بێ!؟ ک منی هه رۆکێکی وه ت سه نایه  وه ڵکی ئه که ته  به م میلله ڵێم: ئه ئه که  قمه ناهه

ی  و ئاسته ئه  یشتۆته گه ڵمان هێشتا نه لی ئه ریش وایوت، وتی: گه هیتله  وه ز: ئه به نه
 بێ. وی هه ک ئه رۆکێکی وه سه

 قیبو هه ویش شیر: ئه به

.. 

*** 

 رازو گلەیی نێوان رەفیق هیلمیو برایم ئەهمەدو بەشیر موشیر

 کا؟ بۆ وائه  شیر، بله رێ به هیلمی: ئه

 ؟ شیر: چیکردوه به
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چی  کوێت، که ب له ره دیبانی ئه ی ئه هیلمی: منو گۆران چوین بۆکۆنگره
  ، چوار مانگه وه له  جگهر!  شه و ته رتانه به  ته ی داوه بات( ئێمه یا )خه که رۆژنامه له

 اڵمیشم! ر وه چی هه ندامی پارتی، که ئه  م بۆنوسیون ببمه نامه

  ره وتی وه وه ناداتهشیر بانگیکردو  ڕی، به تێپه  وه که قامه ری شه وبه د له همه برایم ئه
 . دانیشه

ڵی ببێ  ایهی بۆ تۆن ڵێی؟ ئه ئه  م زاته به  تا قسه که رۆژنامه م تۆبۆ له که شیر: رۆهه به
 پارتیا!؟ ندام له ئه به

بوم، کامیل ژیر ئەوەی  من نه  وه گ بڵێم، ئه فیق به ره  به  قسه  دم نیه : من هه بله
ندام  زانین، ئه رۆکی خۆمان ئه سه گ به فیق به ره  ی، ئێمه که نوسیبو.. ئنجا بۆنامه

 یانیچی!؟

ە، من مەبەستم لەو کامیل ژیر: ببورە مامۆستا، من قسەم بە رەفیق بەگ نەوتو
نوسینە ئەوەبو: ئەو کۆنگرەیە کە تایبەتبوبێ بۆئەدیبانی ئەرەب، نەئەبو هیچ 

 کوردێ بەشداریی تیابکا.

  ی منه تۆ فت! نۆره  واته بو( که اڵمێکی نه ڵێی چی؟ )هیلمی هیچ وه شیر: تۆ ئه به
  شت ببم بهتهێ ؟ نه یه کت هه تییه ڵ من چ دوژمنایه گه ی له ( ئه بله  )روویکرده

ی بۆمن  یه و جێگه تورکیا، قاسم ئه  ی ئێراق له باڵیۆزخانه  رپرسی رۆشنبیری له به
م. تۆ  ویستی مریه م خۆشه م موشیرم، هه م تورکیزانم، هه من هه  دانابو چونکه

 .گ فیق به ره  تهێشتو درا به نه
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ی  شایسته  و ئیشه ، ئهمو کورد رۆکی هه سه  ببی به  تۆمان داناوه  : مامۆستا، ئێمه بله
  یی تۆنیه وره گه

ئیتر   نن( ده که مو پێئه تۆش فت ) هه  واته نگبوی؟ .. که شیر، بۆ بێده هیلمی: به
 ڵێ موشیر.  خۆتمه به

کیم  بدولهه ، موشیر روکن ئه ی میسره وه ویش ئه ، ئه یه ک موشیر هه نیا یه ئێستا ته
 ئامیر.

 قسەم پێمەکەن، با نەڵێم هەکیم فطیر..  بەشیر: گەوادی وا کەی موشیرە!. دە

 ت لیمیش نایه ڵکی موعه که ر به مبه دینی پێغه به

 ز: مامۆستا سوپاس! به نه

لیمی  ستم موعه به . مه وی نیه لیمی سانه ستم موعه به م، من مه که شیر: نا، رۆهه به
 نی( پێکهوانزیاتر  نین! وردیش له وردیو پێکه  مو روویانکرده .)هه تاییه ره سه

 

*** 

 بەشیرو ئەهمەد شوکری

ش  تندابو! دوای شهگر ، شوکریی به که نی چاپخانه ، خاوه که ورۆزنامه ر کارتی نه سه له
ڕێک  ربو. وایزانیبو بەشیر بەگرتیداوە. بۆ شه زیندان به شوکری له مانگ زیندانی،
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وێ  رخه ڕوان، بۆسه یزانی نیوه ی داخرابو، ئه که ری. دوکانه سه  شیر، هاته ڵ به گه له
 یا.  که ژوره  ، خۆیکرد به وه ییه توڕه وتێل ئەلەمەین. به  چیته ئه

کی  قۆیه منت وێرانکرد )چه هۆی شەش مانگ زیندانیکردنم. ماڵی شوکری: تۆبوی به
  که ژێر لێفه تێک له شیرو ئافره ) به  وه مه که ی خۆمت لێئه ر ئێستا تۆڵه رهێنا( هه ده
 ڕین( رپه ده

،  که نی چاپخانه ت، خاوه که واده ستا گه دای، وه گرتم نه م، خۆ من به که شیر: نا رۆهه به
  ره وه  . ئێسته وه مه که قت بۆئه هه ر من گیرایت، سه ی له وه رئه به گرتیدای، جا له به

د  همه ستێ جلی جوانت الی ئه بۆ دوکان، ده  ره ینێش وه . سبه ڕه تۆش جارێک  بپه
  ن به کت بۆ بنوسێ بتکه یه ڵێم نامه هبی بێگیش ئه م. به وه ده درون ئه مماس بۆبه خه

 برینپێچ..

مالوالی  کاو ئه یه نکرد بهشیر باوشیا ڵ به گه بو، له شکه خۆشییانا شاگه شوکری له
 کیان ماچکرد.  یه

 ڵ دوکتۆر شوکری، دوکتۆر شوک، دوکتۆر شۆ! گه ڕۆم، خوات له شیر: من ئه به

 ی که بۆدوکانه  وه ڕایه شیر گه نینو به قاقای پێکه  ردوکیان دایانه هه

 

.*** 

 



` 

148 
 

 بەشیرو ئەقتابی سەبعە

  پێوانێکی نیو ملیۆنی له، رێ وه ژنی کرێکارانه ی جه بۆنه به 1/2/1929رۆژی 
  تا ئێواره  وه یانییه به م، له زه شیدا تا بابولمعه قامی ره شه  به  وه رجییه بابولشه
 ڕانی خۆیا راسانبو! کێشای به واو هه ، ته نگه ده نگه و ده شیر، له یکێشا. به درێژه

 ؟  وه ئه   وردی: چییه

 تای منبو شیر: خه به

 رزێر: چی؟ وه

  بعه ابی سهقت شیر: ئه به

 ژیر: کێوکێ؟

 هد. ی سوریا، فه که واده ی، لنین، ستالین، گه که فیقه شیر: مارکس، ره به

 ش شه  وه ژیر: ئه

ئوتومبیلێکابون ، من زابت قوماندانیبوم،  .. ئەوانە له ی ئێره که ڵه چه شیر: که به
بیانکوژم، م لێڕاکێشان، ویستم  مانچه مویانم گرت، ده خفی هاتبون، هه  وان به ئه

 مکوشتن.. ن، با بمێنن، نه وره پیاوی گه  مانه دوایی وتم نا، ئه

 کوێ؟ رزێر: له وه

 ی موسڵ که ر پرده سه شیر: له به
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 بیان هێنابێ ڵه بێ جه رزێر: ئه وه

 یانی: ئێ ؟ رۆژبه

ری منیان  مێشکی سه  مو شیوئیانه م هه ، ئێستا ئه ر بمکوشتنایه گه شیر: ئه به
 نین(( مو پێکه )ههبرد!  ئه نه

   نیان جیاوازه مه د ساڵ ته سه  ، زیاتر له هیچ راست نیه  مه وردی: ئه

ی  م! ئاخر هه نازانم چیبکه  م وردییه س ئه ده ر من له مبه دینی پێغه  شیر: به به
 !ڵێم خۆم دیمن دیماغ، من ئه

کۆشی   داگرتو فڕێیدایه  که فه ر ره سه کانی وردیی له ، چاپکراوه وه ییه توڕه شیر، به )به 
ڵێم  جیبی! من ئه کی ئه ی، من ئیتر کتێبی تۆ نافرۆشم، تۆ کابرایه وردی( بڕۆده
 خۆم دیمن 

  ده رکردن مه ده ژیر: وردی خۆت به

 ک کابرا یانی: وه رۆژبه

 رزێر: کێ؟ وه

 نن(  که مو پێئه ) هه  ڕداوه شه ی چین و روسی به هو یانی: ئه رۆژبه
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 بەشیرو فسکولبەسەرەکان

ی  نێ پاره هه  یڕوانییه ئه  وه رسامییه سه ستابو، به وه  پێوه ی به که دوکانه شیر له به
ی، سوجادی ویستی  که یاتییه زی خه گه  ستیدایه بو. ده وه ستیه ده به  ز که کاغه
ستی  اڵم ده وێنێ. به و ویستی تێیسره وه ی لێڕاستکرده که هز شیر گه وێ. به که ر سه

 . وه گێڕایه

 ی!؟ که چیئه  وه ئه  سوجادی: کوڕه

 . وه رته دو که کرد به رتم ئه وقی سه ، ته وه ته مناسیتایه شیر: زو نه به

 سوجادی: بۆ؟

  م پاره ئه کیان لێکڕیم، یه تو شقارته کی پاکه ک تۆ، یه ری وه سه شیر: چوار فسکولبه به
 وه کی دوسەدو دە فلسم دانه دینارن. یه  که یان دامێ، وامزانی چاره ڵبانه قه

 ی سورین  ک لیره کی یه یه  مانه خۆ ئه  سوجادی: کوڕه

  . ئێستا لیره قازانجمه  واته ، که شیر هەناسەیەکی خۆشیی هەڵکێشاو وتی: زۆرباشه به
 ؟ نه چه به

 ی چی؟ سوجادی: لیره

 . ی لیره رهشیر: لی به
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ی  پاره  یه ش هه شادی، غازی، سوری، لیره ی ره . لیره جۆری زۆره  سوجادی: لیره
 . د فلسه کێکیان سه ر یه نرخی هه  تۆ که به  ی داویانه وانه ک ئه سورین وه

  وه رێ لێره سه ر فسکولبه ی( تۆ هه که زه گه  وه دایه سی  د فلس؟ )ده شیر: چی!؟ سه به
 هات پێمبڵێ..

 بن واننه شکم ئه ی! به که نه  وجادی: کوڕهس

ژێر  زار ئاینو ئۆین له ، هه ره سه ر فسکولبه ر هه سه ، فسکولبه رقتان نیه شیر: فه به
 . کانیانایه ره مێزه

 وه ی بۆگێڕایه که روداوه  وه نینه پێکه ژیر هات، سوجادی به

 

***  

 هەژاری دەرکرد

 . وه ینه که قت بۆئه ، هه که مهرێ، خۆت زویر  ده ژیر: مامۆستا گوێیمه

 نیم. وه ستی ئه ر په م، خۆ من هه که شیر: نا رۆهه به

 یچی؟ ژیر: ئه

 شیر: گا گا گا. به
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 ژیر: گای جی؟

  که ورگ زله  شیر: گاگوه به

 ژیر: کام؟

سوریه   همانبو، له وڕه ئێران ناوی ئه  بو، له وه ی ئه که ته رافه مو شه ی هه وه شیر: ئه به
 !  وه ته ژاری لێگرتوینه ژار هه هه  ، لێره نه سه وتی ناوم هه

 ؟ که ژیر: شائیره

 سو، یله فه  شائیری، نه  ڵێ: تۆ نه من ئه به  عیر. هاتوه شیر: شائیری چی، بڵێ شه به

 تۆ وتت چی؟ی  ژیر: ئه

 نن( که مو پێئه وادی )هه تۆش گه م ئه که شیر: وتم رۆهه به

ی دوایی؟                                                                                                     ژیر: ئه
اڵێم خۆم ن رهێنا. من به ر ده به ی مژده وته هه رمکردو ناویم له شیر: دوایی ده به

اڵم بۆ  ڵێم. به هۆنراوە ئه  که  داخی دوریی نیشتمانه جارجار له  وه شائیر، ئه
رستی  قپه ی هه کانی دنیا بپرسن، بچن سیپاره سوفه یله فه  سوفی، بچن له یله فه

 . وه ره . . ها وردی، بۆیان بخوێنه وه بخوێننه

 

 



` 

153 
 

 سێپارەی هەقپەرستی

ستی  ده ، به رستی، اول کتیبیکی عجیبه ی حق په تی: سیپاره یه که رگه به  مه وردی: ئه
رو حق  مو ساحب حق و حق شناس و حق داواکه لکی هه که ، به بشیر مشیر نوسراوه

 .1901-  ی حقیقت نیشان ادا. نرخی شش انه ت، ریگه دست یه به

 . سوجادی: جاچیه

 بەشیر خێسەیەکی لێئەکا.

 ڵێ ، مامۆستا ئه سته وردی: تۆ راوه

 رستی ی حق په ری سیپارهفدا ره ته

 هێنن نوشستی ک شاهی جیهانبن، نه وه

 کا(ا کی لێئه یه شیر مۆڕه )به  ش هیچنیه مه سوجادی: ئه

 . ده رکردن مه ده ژیر: تۆش خۆت به

  وییه زه  م کیتله چێ، ئه مرێ، موجودات تێکئه ڵێ: زیلروح ده دا ئه ٧٠ ڕ  الپه  وردی: له
کانی  ڕه ، دوایی زه وه مێنێته وادا ئه ناو هه کانی له ریزه،  وه بێته رشوباڵو ئه په
بێ،  یدا ئه ئینقیالب په  و واقیعه م حادیسه کا، له یدا ئه گرن، شکڵێکیتر په کئه یه
ت و  زیله عیلم و فه  لێ که چێ، وه ناو ئه شی له مردن له به  نده رچه ر هه شه به
  کرێ، عیلم به یادئه  چاکه ناوی به،  وه مێنێته ر ئه خالقی چاکیبو، ناوی هه ئه
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فس  ر نه سه کوم له حه فسو ته ی نه له مقابه  به  خالقی چاکه بێ، ئه یدا ئه حسیل په ته
زۆر   خالقی چاکه ئه  لیقبون به خه اڵم موته ، به حسیلی عیلم ئاسانه بێ، ته یدائه په
 . ته حمه زه

 . وره رۆکی گه سه رین ی ئافه ، ئه رزه ڕاستی به سوجادی: ئێ ئێ، به

 قدا بنێی!؟ هه  رستی چون وایلێکردی دان به قپه ی هه سیپاره  ژیر: چاوت لێیه

 نن( که مو پێئه کرد! )هه رئه ، منیشی ده وتمایه که ر فریای خۆم نه گه ئه  سوجادی: کوڕه

بۆکوردی. لە بەختنامەکەی ناپلیۆنیشی وەرگێڕاوە  ٢٢٠٢وردی: هەر ئەوەنیە.. ساڵی 
. ئەندامی دامەزرێنەری یانەی ەڵەی پپشتیوانی کوردبوەدا ئەندامی کۆم ٢٢١٥

 سەرکەوتنیشبوە.

 

*** 

 و دەنکەکەی بەشیرسەفەری ژیر

بچێ بۆ سویسرا. بەشەمەنەفەر ئەڕواو   مایه ته رزێر: مامۆستا، ژیر به وه
 . م، پیا بنێره بۆمریه  یه کت هه یه ر راسپارده گه مواڵ تێپەڕئەکا، ئه سته ئه به

 ی مامۆستا که وردی: نه

 شیر: بۆ؟ به
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  ناکا که  و کابرایه ک ئه میش وه ڵێ ئه ، کێئه نه به و هێشتا ره نجه وردی: ژیر گه
 ق جێکرد، قیر وتی چه وتی: تا بۆخۆمم جێبه  وه ناردیان بۆخوازبێنی کچێک، هاته

 زاو وردی رین وردی، شاره شیر: ئافه به

 

*** 

 و لۆدڤیکبەشیرو هیڵگا

 رزێرو ژیرو وردی هاتن. کرد. وه کی ئه یه یری رۆژنامه ی دانیشتبو، سه که دوکانه  له

 ؟ وه خوێنیته چی ئه  وه رزێر: مامۆستا ئه وه

  نه وه ، با وردیش گوێیلێبێو ئیتر ئه وه ره بخوێنه  مه . ها تۆش ئه شیر: رۆژنامه به
ناونیشانی  -نموێ! )ویستم ژن بێ ستیشی ناکه ر ده ڵێ ویستم ژن بێنمو هه نه

 کی وردییه( یه نامیلکه

هێڵگا   له 4 ڕه الپه 13/9/1963رۆژی 7 ، ژماره ی بڕوایه رۆژنامه  مه رزێر: ئه وه 
 ، ڵمانیاوه ئه  هینیک له

 شیر موشیر ڕێز مامۆستا به بۆ کاکئ به
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ست  ، وامهه وه راوتم خوێنهڕرگێ کی وه یه ڵمانیادا هۆنراوه هکانی ئ رۆژنامه  کێ له یه  له
  وه خوێنمه ڵمانی ئه زنی ئه ی هۆنیاری مه ی هایتریش هاینه یه و هۆنراوه کرد ئه ئه
 ڵێ یدا ئه که کۆتاییه  له که

 نگێ ده  ند خۆشه چه

 بڵێ   که

 وێێت ڵێ خۆشم ئه به

  قوتابییه کو له رسام مام. وه ژیت، زۆر سه غدا ئه به له  ی ناوم زانیتو زانیم که وه پاشئه
 رۆکی کوردیت.  کانیشم بیست، سه کورده

کان زۆریان  کورده  غدا ناوی تۆمان بیست . قوتابییه ی به ئیستگه  ک له یه پێش ماوه
 پێخۆشبو.

کێ  یه ژیم، له ی دیموکرات ئهڵمانیا ئه  ساڵیدام، له51نی  مه ته من کچێکم له
ڵ  گه له  وه ینه بۆتباڵوبکه  کانت بنێره هۆنراوه  نێ له هه  م. تکایه که کانا کارئه رۆژنامه له
ر  گه نوسم، ئه مو بۆئه ڵمانیات هه ما باسی ئه ی دوه نامه نگوباسی کۆماری ئێراک. له ده
 . بینوسه ئنگلیزی  ستان به ت بۆنانوسرێ، بێ وه ڵمانی نامه ئه  به

 .      هیڵگا هینیک واکاتا خۆشیت پێویسته د له
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 . بۆهاتوه  کی هیڵگاوه هاوڕێیه  کچه  کیتریشم له یه شیر: نامه به

 ؟ رزێر: ناوی چیه وه

 شیر: ڤیڵترا وود لۆدڤیک. به

 ڵێ چی؟ و ئه : ئهوردی

 تۆی ناڵێم فێڵباز  شیر: به به

 کت الیه سمان به وردی: ده

جنێڤیش مادام   ڵێ له ز بۆینوسیوم ئه به !؟ نه یچۆن! جارێ چیتدیوه ژیر: ئه
 بۆ مامۆستا  برۆنزینۆ، خۆیداناوه

 کان؟ کێ هێنانی؟ ی کوا نامه رزێر: ئه وه

 ستی (( ده  رفی دایه رگێڕام )دو زه وهڵمانی نوسراون، بۆیان  ئه ، به شیر: پۆسته به

شیر  غدا به به -ر نوسراون ! هه رنیه سه هیچ ناونیشانێکیان له  وه رزێر: ئای! خۆئه وه
 یشتن!؟ موشیر! چۆن گه

ی  وره زانێ من گه مناسێو ئه س ئه موکه . هه م، ناونیشانی بۆچیه که شیر: رۆهه به
 کوردم.

 ت بۆناردن؟ ی هۆنراوه رزێر: ئه وه
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 ڕۆم. شیر: خۆم ئه به

 رزێر: بۆکوێ؟ وه

می  شته ی هه ، بانگکراوم بۆکۆنگره کیترم بۆهاتوه یه ڵمانیا. نامه شیر: بۆئه به
 شاری مینشن. خوێندکارانی کورد له

 مو رۆیشتن خا! هه رئه می ده و که ستن بابڕۆین ، زۆری پێیه وردی: هه

. ***  

. 

 بەشیر زیندانیکرا

  ، فڕۆکه وه غدا بینییه ی به خانه فڕۆکه . خۆی له وه یاڵه ریای خه ده  وته شیر که به
تگوزارییان  خزمه  که کانی ناو فڕۆکه جوانه  دا، باجییه که ناو فڕۆکه ستا، له هه

  یشتنه نی. گه که م. زوزو بۆی پێئه مریه کێکیانی لێبو به شیر یه کرد. به شئه پێشکه
ی  وه ره ده ێندکاری کورد پێشوازییان لێکرد. لهیان خو ده ی مینشن. به خانه فڕۆکه
دان  کرد. سه ڕوانیانئه نجا ئۆتۆمبێلی مارسیدس چاوه په ، زیاد له که خانه فڕۆکه

. هیڵگا  اڵوه ره ربه ئوتۆمبێلێکی سه  گوڵباران پێشوازییانلێکردو خستیانه خوێندکار به
.  و هۆڵی کۆنگره ره کشان به ا ئهکان قامه شه م .به مریه و لێێبو به وه نیشتییه ته  هاته
م هۆڵی  رده به . له که قامه ری شه وبه رو ئه مبه شان بۆئه وه ستیان رائه ردوکیان ده هه

ی  وه وباڵیان گرت بۆئه م باڵو ئه ڕێزان پێشوازیکران. دو خوێنکار ئه پڵه چه به  کۆنگره
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ر  سه  ڕینه ومی، په س قه هر ئاگاهات دو حه به  وه شیر له دا به م کاته زێنن..له دایبه
زیندان،   وباڵیانگرتو رایانکێشا بۆناو ئۆتۆمبێلێکو بردیان بۆ مباڵو ئه یو ئه که دوکانه

ت  وه، بینیی میلله یاڵه ریای خه ده  وته .. که نیاوه ژورێکی ته  م فڕێیاندایه که رۆژی یه
،  وه وه ی ئه نهی وێ وه رزکردنه به ، به وه مو کونجێکه هه ستاوه، له موی هه هه

کان باسی  جیهانیو ناوخۆییه  و. رادیۆو رۆژنامه ربونی ئه بۆبه  خۆپیشاندانه
..                                       ن به رۆکی کورد ناوی ئه ک سه نو وه که و ئه ی ئه که گرتنه
گوشی ..  هڵئ ر سکی خۆی هه هه  وه یاڵه و خه م ئه ده برسێتی زۆری بۆهێنابو، به  چونکه
ک  سینییه  یتری به که سته و ده وه پکێ گوڵه چه ستێکی به پێشچاوی ، ده  م هاته مریه

ی  که تاریکه  رگای ژوره ی ده وه نگی کردنه ده شیر له .. به  وه خواردنی جۆراوجۆره
ڵدا!. دوای خواردنی  قی بۆهه مونێکی ره ، سه که رگاوانه . ده وه ئاگاهاته زیندان، به

قف.  وه به  ت بکه که وتبوی: خانوه  که  وه وته ، پێشنیارێکی ژیری بیرکه که همون سه
یی  وتوترین خوێنکاری ئاماده رکه اڵتێک بۆسه خه ی بکرێ به دوای خۆت، کرێی سااڵنه

ر کێشی  سه شیرا، له اڵتی به اڵتی نۆبڵ. ناویشی بنرێ خه ک خه کوردستان، وه
  وه دا بینییه رده روه رتی په کی که یه وه ونهکۆب نوست، خۆی له  و که دوکتۆرا..شه

خشیو  ی به که اڵته شیراوه. خه اڵتی به خشینی خه ی به بۆنه نگێکدا به ئاهه له
 کی زۆری بۆلێدرا. یه پڵه چه

 ڵی گه له  وه لێکۆڵینه  وتنه زیندان، که له م، رۆژی دوه

 ناوت؟

 شیر به
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 باوکت؟

 سلێمان

 نت؟ مه ته

 ساڵ٠٤

 ت؟ بڕوانامه

 رکان ،موشیر روکن کۆلێجی ئه

 کارت؟

 رگدروان ی به وره عیندەل ایجاب گه  رۆکی کورد، وه سه

 چ هیزبێکیت؟  له

 هیچ

بۆ   ڵکه مو خه و هه ت بۆدێ؟ ئه نامه  رده فه به  اڵتو رۆژئاواوه رۆژهه ی چۆن له ئه
 ت؟ که دوکانه  کنه روئه

 رۆکی کوردم سه  چونکه

 هیچ هیزبێکا نیم!؟ ڵێی له چۆن ئه رۆکی کوردیت، سه  ی که چی! ئه
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رۆکی  سه بێ به هیزبێکابو، ئه له  تبێ، که مو میلله رۆکی هه بێ سه رۆک ئه کوڕم، سه 
تیی  ندیی تایبه وه رژه به بێ دوربێ له رۆک، ئه ت. سه ک میلله ، نه و هیزبه نیا ئه ته

اڵتی  خه ویشم کرد به بو، ئه کم هه نیا خانویه بێ. من ته خشنده سپاکو به ، ده وه خۆیه
 شیرا  به

ڵێی،  و هاوڕێکانتم پێنه که تێنی!؟ ناوی هیزبه ڵه وێ بمانخه ته بوێریو ئه تۆ پێمانڕائه
هێنم،  رئه واسم، نینۆکت ده ڵتئه سوتێنم، هه ستت ئه پشتی ده  ره جگه به

نێ  )هه  وه چاڵی تێزابه  مه تخه ڕێنم، دواجاریش ئه په کانت ئه کۆڵم، باڵه ڵئه هه چاوت 
 ری بڕاوی پیشاند(ا ڕیو و سه باڵی په

 بۆ من.  مرییه نه  وه هید، ئه شه بم به ئه

 گو بخۆ

 واد. بسز، گه ده می خۆت، ئه ده ب، گو به ئنچه

ن  مرێ. بیکه لبێ، خۆی ئه ! دوای لێدانێکی باش، با بڕوا وه شێته  مه الد، ئه جه  ره وه
اش، دۆستبێ یادوژمن، ئێراقچیبێ یا مو کوردێ، جاشبێ یاب ک بۆهه یه وانه به

 جیاخواز.

و  ، داوای ئاوی کرد. به وه هۆشیهاته  . که وه وتو بورایه شیر که ردار، به به  دایانه  دواوه له
ی توڕدا.  که رداخه و رشتیو په وه یخوارده ! نه رمیان دایه ، ئاوی گه غدایه رمای به گه

یشی ڵناکڕێنن، ترسی مردن زانیان هیچی لێهه !.. که وه .. دیسان بورایه قه ر له به  دایانه
 اڵیانکرد..       ره بو، به هه
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 پرسیارو وەاڵمەکان بەئەرەبیبون. بەمجۆرە:

 ما هو اسمك؟-

 +بشير المشير

 كم سنة عمرك؟-

 +فوق الثمانين

 ما هو شغلك؟-

 +رئيس قوم الكرد وعند االيجاب كبير خياطين

 شنو شهادتك،؟ باى مكان؟-

 +مشير الركن، كلية اركان

 االحباب الى حزب عدو تنتمى؟ او حزب-

 +اننى فوق أى اتجاه، ميول، واحزاب

 ألم تقل لى  رئيس االكراد؟-

 +جميع القوم، أحزاب، وأفراد

 ما هو حزبك؟ من هم رفاقك، مايفيدك حيل، التدوخ راسى-
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 +ابنى اليجوز اميل لجهة، اترك اخرين، افراد القوم كله سواسى

 د!عمى اعتر، ترى اضربك أقطع اياديك ثم اذبك بحوض االسي-

 +انى ما اكذب، ماعندى وجهين، اننى بشير اذا تقتلنى ساكون شهيد

 انت مخبل او تقشمرنى؟ اوكلك خرة، هنا مو محل قشمر ومزاد-

 يا قوادخرة بحلكك ترس  +عجيب وغريب  ليش ما تفتهم؟ انت ادبسز،

 هذا مخبل، بعد ضربه  خلى يولى، هو راح يموت يريح بالى ،تعال يا جالد-

مستقل، عميل عراقى، او  ،لكل االكراد، جحوش ام رفاق، حزبى ليكون درسا 
 انفصالى

ر، پۆلیس  وبه رو ئه مبه بردمیان، ئه ، وتیشی که وه موی بۆگێڕاینه ، هه وجۆره ئا به
   رۆکی کورده. سه  وه یانوت ئه ستابون، ئه وه

*** 

 بەشیرو مەجی شەیتان

ی بزانین باری  وه ، بیئه وه جاران لێیکۆبوینهک  ش وه ی. ئێمه که ر دوکانه سه  وه ڕایه گه
.  رزی ده رمانی بۆنوسیبو، دوایی بۆیکرد به ندێ ده ! پزیشک هه ندروستیی زۆرخراپه ته

 کانی لێدا. رزییه ی ده وه جی شەیتانی برینپێچی هێنا بۆئه وردی چو مه
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مار لێدا،  یی دهرز س ناتوانێ ده مو که مارن. هه رزیی چاکن، هی ده ده مانه  جی: ئه مه
 !  یه .. قۆڵێکی جوانو بێتوکت هه  ڵکه زانم، قۆڵت هه دوکتۆرێک زیاتر ئه من له

  ر دوکانکه ( به   .) سوجادی هاته

 !؟ ڵکردوه خواردن هه ڵێی قۆڵت بۆگیپه ئه  چیه وه سوجادی: ئه

  یه! یاڵی الی گیپه میش خه ی، ئه رمو ده فه شیر: ده به

کە  ەکانر سه ڵ فسکولبه گه له  وهکرد بۆکس ئاماده ڕه بۆشهخۆت   واته سوجادی: که
   . دەستیانبڕیت!

 ی.  که ندروستییه شیرو باری ته ی به که گرتنه بێ، بێئاگا له یدائه . گیو، په

 یاڵێ خه وان له یاڵێو ئاشه خه شیر: ئاش له به

تاو  شیر له به کا، ی پیائه که رزییه ندجارێ ده ڕێنێو چه جه تێک قۆڵی ئه په جی به مه
 ئازار گرژئەبێ.

 . وه گیو: دو کتێبی ونبوی داماوم دۆزیه

 منم..  م داماو ئێسته که شیر: دیسان داماو!؟ رۆهه به

 ت پێکردم وره تێکی گه زۆر، زیافه به  سوجادی: نا، داماو منبوم که

)سوجادی تۆزێ گیربو! لەهەنێ خوانی ئێمەدا بەشداریی ئەکرد، بەاڵم ئەو هیچ  
نێکی بۆئێمە ئامادە نەئەکرد. بڕێ پارەی کتێبی لەسلێمانییەوە بۆهات، دایان خوا
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بەبەشیر کە بیدا بەسوجادی. ئەوەمان بەهەل زانی. وتمان ئەیکەین بەخوانێ. 
 سوجادی ناچار خوانێکی بۆئامادەکردین لەماڵی خۆیان (

 سێ. ڵئه ههشیر هاواری لێ کا( به ی پیائه کیکه رزییه )ده  ستت بنوقێنه جی: ده مه

توت ئیتر  داو ئه کانی منت فڕێئه بوی، کتێبه ئه  توڕه  وردی: داماو منبوم، که
 م. بکه وێرا قسه مئه م، منیش نه تی ناکه کوردایه

 . وه کتم بۆ نادۆزرێته ماره یه ده مانه کردنی ئه ر قسه به وه، له ره دورخه  مانه جی: ئه مه

 ن. که مه م قسه که شیر: رۆهه به

م  ! یا هی ئه ماری تیانیه ڵێی ده وێ، ئه رناکه ت ده که ره ما رپیان، ده سه  سته جی: هه مه
بو  قان( نه ی پیاچه کیکه رزیه دانیشتبوی )ده  یه وه ! یا هی ئه وه قۆڵته به  یه مو توکه هه
 نین ( پێکه ن به که سئه مو ده ی )هه پێوه به  یه وه ، هی ئه بو، دانیشه نه

  و کوشتوته؟ ژێر زمانی دایکت داوه  کت له رزییه ڵێن ده جی ئه کاک مهرزێر:  وه

 دایکی خۆی کوشتوە!؟شیر: چی!؟  به

غیلیم  زانم. به وان زیاتر ئه من له  ، چونکه کانه درۆی دوکتۆره  وه . ئه جی: درۆیه مه
 ن. به پێئه

 رزیم ناوێ. ، ده وه ره وێ، باڵم بکه شیر: نامه به
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رپیان، قاچێکت  سه  سته نم، هه ڵکه هه  و توکانه بێ، با ئهبرت جی: تۆ سه مه
نین( دیسان  قاقای پێکه  نه ده موو ئه )هه  وه ره رزکه شت به یکه که ، قاچه وه ره رزکه به
 . وه نین! تۆ پاڵکه پێکه  وه وتنه که

 یتان. ی شه بڕی!؟ هه رئه شیر: چی!؟ بۆتۆ گا سه به

 و رۆی. وه کانی پێچایه بو، شته انبو، توڕهیت ی شه وشه  گوێی له  جی که مه

 هیالکی بردی !  به  یتانه و شه ژیر: مامۆستا ئه

  .مرم ئه ،رێشانم رخۆم هیالکم. په م ، هه هک شیر: نا رۆهه به

* 

 کانیدواراسپاردەوەسێتەکانیو 

سێتبێ: ناوم ون  بێ. وه ز نه به دین نه ماله ، جه وه کاته م نه که س سنوقه سێتبێ: که وه
ر  سه ر له سێتبێ هه م. وه که وه ته کانی داهاتوی نه وه نه نن به یه م بگه که ن، داستانه که نه

  یاره  گردی مامه سلێمانیو له  وه نه سێتبێ: بمبه تی بڕۆنو هیچیتر، وه رێبازی کوردایه
مردوێتی  مکرد، به ئیداره  ومه م  قه ڵ ئه گه زیندوێتی له رچۆنێبێ به هه  بمنێژن. لێره

 ی کچم..  وزیه ماڵی فه  یننه مرم! بمگه م. .هیالکم! ئه ناکه  ڵیان ئیداره گه له

  وه دیاریه کردو به ردانمان ئه مو رۆژێ سه و ههخان وزیه ماڵی فه  یانمانه گه  هل په به
 ن. نیشتی دائه
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و  بینی: رۆژنامه  مجۆره ی خۆی به که ویا مردنه خه . له وه وێکی قووڵه خه  دواڕۆژ چوه
. تیپی  وه رۆکی کورد باڵوکرده ک سه یان وه که واڵی مردنه هه ،کان فیزیۆنه له رادیۆو ته

ی، ژیر چەن  که ر گۆڕه سه ریبو تا گۆڕستان. له ربازی، یاوه پڵومۆزیکی سه ته
 وه کەکۆتاییەکەی بریتیبو لە خوێنهکی  یه هۆنراوه

 بنو بيخەم، ئەي پيري جوان

 ئەی سەروكي هەمو كوردان

کی  کان، یه کگرتوه یه  وه ته نی نه نجومه کانو سکرتێری ئه رکۆماره کۆتاییدا، پاشاو سه له
مو جوانترین  یانکرد. دواهه که خاکسپاردنه شداریی به ، به وه که یه گوڵینه تاجه  به

  .داینا  وه نسکه م فرمێسکو هه ده م به مریه  بو که وه ش، ئه نهگوڵی تاجه

کو روداوێکی راست  ، وه وجۆره ی، به که وه ، خه وه ڵده غه ڵده م غه ده ، به وه ریبوه به خه  که
و  وره و گه مو ئه ک بۆهه یه سوپاسنامه  بو که وه شی ئه . دوا راسپارده وه بۆگێڕاینه

یانکرد! ئیتر زمانی  که خاکسپاردنه سمی به شداریی رێوڕه به  بنێرین که  ڕێزانه به
  وه مان کوژایه و چرایه ئه ٠٢/٢/٧٩٢٠وتو چاوی لێکناو  گۆکه له

 *** 

ی  77  ڕه الپه ک پێنجوێنی له و وه وه رمایه اڵم ناوی هه ، به وه مان کوژایه و چرایه ئه
  خشه شیریزم هیوابه . به تییه ڕۆژی مرۆڤایه شیریزم پاشه ڵێ: به تدا ئه ی بلیمه نامیلکه

.  وه شێته گه کو گوڵێک ئاوی بدرێت ئه کات، وه شیر ئه مرۆڤ باسی به  رکه مرۆڤ. هه به
،  وه شیره می به ناو عاله  کاتو چونه یدائه وق په قو شه ونه شیر ره باسی به مرۆڤ به
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تی  مه زه ناو عه له  یه وه شیریش تواندنه نا فی البه بێ. فه نا فی البشیر( ئه مرۆڤ )فه
ک  زایه زنو فه تێکی رۆحانی مه حاڵه  کات مرۆڤ بچێته وا ئه  یه وه و تواندنه شیرا. ئه به

نینو  ، پێکه نه خه رده کرێ، زه شیرئه باسی به ر که هه  یه وه رئه به ت. لهبۆخۆی دروستکا
 دا.  ی ناخی مرۆڤ ئه خۆشی ختوکه

* 

شبگیربو،  ی هاتوچۆبو، ره غه ده سلێمانی قه له ی،  که داخی گرانم، کاتی کۆچی دواییه
کانی، شامیل  ی منداڵه وه رباری ئه ی سلێمانی، سه بۆ گردی یاره  وه ینه بو بیبه بوار نه

گۆڕستانی  له  بۆسلێمانی، بۆیه  وه ینه بون بیبه ، قایل نه وزیه و هوشام و نزار و فه
ی بۆالی  وه تێ  بۆگواستنه رفه هیوای ده خاکمان سپارد. به غا به به شێخ مار، له

جێگەی داخە دوای بەاڵم مێرد لەسەر راسپاردەی خۆی.  و پیره یاره  مران مامه نه
 گۆڕەکەیان تێکداو جێگەگۆڕەکەیان فرۆشت!چەن ساڵێ 

*** 

 دوای کۆچی دواییەکەی

 لەدوای کۆچی دواییەکەیەوە، گەلێجار هاتۆتە خەوم. بۆنمونە:

 شەوێک بەشیر هاتە خەوم

 وتم هەوی؟ وتی هەوم

 وتم بەڕێز لێمببورە
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 هێشتا جیهان، بەری دورە

 سلێمانی، دارو بەردی 

 چیاو دۆڵو گردو هەردی

 رایە بۆ پێشوازیتئامێزانی لەکا

 ئاخۆ ئێستەش بەسەرگردی یارە، رازیت؟

 وتی نەخێر، نەبا جارێ 

 مەسئولێکی فایلدارێ 

 چڵێتیکی موستەشارێ

 هەڤاڵێکی جەردەکارێ

 مەالیەکی دائش کردارو رەفتارێ

 موچە خۆری بێ بەرهەمی بن دیوارێ

 کۆنە جاشێ

 تەڕەماشێ

 بێنە ناو دیوانو کۆڕم 
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 یا ببن بە هاوسێی گۆڕم

 وتم سەرۆک، ئاخۆ ئێستە: هەژاری؟ یا دەوڵەمەنی؟

 وەک وەاڵمی فەیلەسوفێ: بەخوڕ گریاو تێرپێکەنی

* 

 

لەخەونیترا، ئاڵوگۆڕی بیروڕامانکردوە. دەنگوباسو بەسەرهاتو گۆڕانکارییەکانی 
 نیشتمانم پێڕاگەیاندوە.

 ئەویش درێغیی نەکردوە لەئامۆژگارییەکانی سەبارەت چارەسەری کێشەی نەبونی
ا ەرئەوەی نەتەوەکەمان لەدێر زەماندەوڵەتی کوردی، هەردوکمان یەکڕابوین لەس

 دەوڵەتی خۆی هەبوە، وەک:

 :پێش زایین 

دەوڵەتەکانی: ماد، سۆمەرییەکان، سوبارییەکان، گۆتییەکان، لۆلیەکان، ئیالمیەکان، 
ان خوریەکان، کاشیەکان، میتانیەکان، ئەنامیریەکان، کاردۆخیەکان، کە گرنگترینی

ساڵ فەرمانڕەوایەتی خاکێکیانکردوە ٠٧٠ی پێش زاین= ٠٠٢تا  ٧٢٠دەوڵەتی مادبوە  
لە ناوچەکانی هەمەدانو موکریانەوە تا  زنجیرە چیاکانی قەفقاسو دەریاچەی وانو 
کەنداوو کەنارەکانی دەریای ناوەراست. پایتەختەکەی شاری ئەکپاتان واتا هەمەدانی 

ڵەتە دیاکۆ بوە. ئاینیان زەردەشتیبون. ئاریبون. ئێستەبوە. دامەزرێنەری ئەو دەو
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پێش زاین نەینەوایا لەئاشورییەکان  ٢٧٠سیستمی فەرمانڕەواییان پاشایەتیبوە  
پێش زاین کودەتایەکیکرد  ٠٠٢سەندۆتەوە، بەاڵم پاشایەکی فارس بەناوی کۆرش لە 
 بەسەر ئەو دەوڵەتەدا دوای نەمانی ئەزدیاد.          

       :دوای زایین

 وردستان.کهەرێمی ساسانیەکان، ئەیوبی، میرنشینییەکان، شێخ مەحمود، مهاباد..

هەردوکیشمان هاوڕابوین لەسەرئەوەی: نان ئەو نانەیە ئەمڕۆ لەخوانە، واتا ئەوەی 
رۆی، ناگەڕێتەوە. ئاوڕدانەوە لەڕابوردو، مەگەر هەر بۆئەوەباشبێ، پەندی 

تەنیا شانازی بەرابوردوەوە، بێ کردار بۆ  ائەگین لێوەرگرینو ئایندەی پێباشکەین.
  ، هیچی لێسەوزنابێ. ئێستەو ئایندە

روداوە  ٠٢/٢/٧٩٢٠پرسیاری ئەوەی لێئەکردم: لەدوای کۆچی دواییەکەیەوە 
 گرنگەکانی وابەستە بەنەتەوەکەمانەوە، چیوچین؟

بەیانی شەڕی جەاللیو مەالیی، منیش بەکورتی لەدەرگای ئەم روداوانەم بۆدا: 
نزەی ئازار، نسکۆی شۆڕشی ئەیلول، ئەنفالو کیمیاباران، رەوی یەکملیۆنی، بڕیاری یا

و ناوچەی نەفڕین، راپەڕین، پەرلەمانی کوردستانو پێکهێنانی هکومەتی هەرێمی ٢٠٠
کوردستان، ئەو هەالنەی رێکەوت بۆڕاگەیاندنی سەربەخۆییو لەدەسدران، گەڕەالوژێی 

شیاو بۆ شۆێنی نەشیاو و کەسی نەشیاو بۆ هیزب هیزبێنە، گەندەڵیەکان، کەسی 
شوێنی شیاو کە ئەوانە هەمویان ئاستەنگن لەڕێگەی پێشکەوتنو رزگاریو 

 سەربەخۆییمان...هتد
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قسەکانی پێبڕیمو وتی: کەواتە ئەرکەکە ئەکەوێتەوە سەرشانی من. سەیرێکی 
نمە ئەستێرەکانی ئەم شانو ئەو شانیکردو وتی: ئەوە ئەرکی منە کەشتیەکە بگەیە

کەناری ئارام. ئەی من موشیر روکن نیم!؟ ئەی من سەرۆکی نەتەوەکەم نیم؟ ئایا 
نەتەوەکان، لەڕێگەی سەرکردەیەکی قارەمانەوە، سەربەخۆیی نیشتمانو نەتەوەکانیان 

 هەزار سەربازی ئنگلیزم راونەنا؟٠٢بازەوە رسە٠٢ئەی من بە دەستەبەر نەکردوە؟ 

 

 

 جەنگی جیهانیی یەکەما بەشیر موشیر بەگەنجی لەسەردەمی

 

   چەندین لەشکرم نەشکان!؟ ،مو شیرو قەسەتۆرەڕتیروکەوانو بەئەی من بە
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 ا ربازییەوە لەجەنگی جیهانیی یەکەمبەبەرگی سە و سوارەکانیبەشیر موشیر
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ئەی من بەڵێنم بە مریەم نەدابو کە ئەبێ ئاهەنگی گواستنەوەمانو ئاهەنگی 
 بگێڕین؟سەربەخۆیی کوردستان پێکەوە 

دەرکەوتو بەدەنگە  ، لەباخچەی بەشیر موشیر،ئەوەی وتو مریەم بەچەپکێ گوڵەوە
 ی خوێندەوە:(هۆنراوەی قارەمان)بەرەو روی ئەو، خۆشو بەسۆزەکەیەوە، 

 هۆنراوەی قارەمان                     

   ربه ڕینێ، تۆ ڕابه ی، راپه رکوێ هه هه مان، له ی قاره .ئه

   ربه سه شکری چاره رله ، نائومێدین، سه پارتێنه  له 

 ربه روه وانی کوردپه دیکتاتۆری نیشتمانیو پاڵه 

 ربه سام، پڵنگێکی ترسێنه ردینو، گرژو به دڵ به 

 ربه  ، بژارکه یکه ڵه ته ، ته نگێنه ڵسه وروپشتت هه ده 

 ربه  چاک، داڕێژه ی وه و کرده لی خۆت، بیرو وته بۆ گه 

 ربه ڕێنه ری ناپاک په او ماڵو ریزی خۆتا، سهن له 

 ربه  تا سه وامو هه رده راونانی هێرشهێنان، به  له  

   ربه بیسته تی، نه ی: دیموکراسیو برایه وره درۆی گه 

 ربه توڕده  تبێ، خێڵو شارچێتی  لت له ی گه ده نه  ماوه 
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   ربه مان، داهێنه رله ک په ندان، نه نێکی بیرمه نجومه ئه 

 ربه  روه لپه ر، گه نیا هه ته سودی خۆتوخزمت، به دورله 

 ربه تی، بنیاتنه ی سۆزی نیشتمان، کوردایه رده روه په 

  ربه رستی، شکێنه ڵکاریو خۆپه نده ستی دزیو گه ده 

 ربه ناوبه مۆبون، له سته مزانیو ده که خۆخۆریو خۆبه        

 ربه ڵده پوتی، تێهه لله  ردارانی دۆنکیشۆتیو که سه 

 ربه ڕوتو داماڵده وا گشت، ئاوه ندی ناڕه مه وڵه ده 

 ربه  روه رۆکێکی دادپه لدا، سه نێو چینو توێژی گه له 

  ربه و سێبه ناگه تان پشتو په ره ژارو بێده بۆهه 

 ربه نده ڵکه بچێتی، هه ره گی گولیی، تورکو فارسو ئه ره   

    ربه ال، قرتێنه گو شێخو ئاغاو مه ناوی: به کلکه 

 ر ماری هۆمه 

 ر یکوژی گه نه 

  ربه سپێشخه مجار، ده که دنو مل، تۆ یه ر گه  ئاڵێته ئه 
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 ربه داخه  نیسه وت، که ئاستی تیرۆری ئاین: مزگه له 

 ربه رستی، رێپێده ماڵی خۆیا: خواپه  س له رکه بۆ هه 

   ربه به ئاوێستا مژده بێبێ، به ر ئه ر ئاین، هه گه ئه 

 ربه مێکه نی درۆزنی مرۆڤدۆستیی، ته زوڕناژه 

 ربه ڕو گورگ شکێنه تیی مه پڵی بۆشی برایه ته 

 ربه  ڵ جیهان رکابه گه ی ئابوریی واڵت، له شه بۆگه     

 ربه  وده ک، بره و روه ی نیشتمانت، پیشه رمایه بۆسه 

 ربه شێنه ڵوه ر هه گونجاوی داگیرکه رێسای نه یاساو 

  ربه شتمانیو یاسای دروست داڕێژهستورێکی نی ده 

   ربه ک، پیرۆزکه موڕێیه خۆیی، هه ربه ستی سه به بۆمه  

 ربه ناوبه تی، له ستیو جاشایه رونیی خوارده گرێی ده 

 ربه رجیدا، چراو تیشکێکی رونکه خه  داهاتو له له  

 ربه  ک هی بن دیوار، پێکهێنه ڕدار نه کی باوه سوپایه 

   ربه ک گۆشکه کیه پادا، نێرومێ وهسو کارگێڕیو له له 
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   ربه راخه  مینه وای که کسانی بۆ مافی ره رشی یه فه 

  ربه ی داگیرکه ره رچی به دۆستی دۆستو دژی دژو هه 

 ربه ل، راوێژکه ی گه شه ڵ کۆڕی داناو زانا، بۆگه گه له 

 ربه گه ڕوانی گشت ئه ، چاوه بۆئاینده  دوربینابه 

 الن مافی گه 

 م کۆاڵنکا له 

  ربه س نۆکه ڕای خوادا به پیاو، له گێله ی  ؟ ئه توڕدراوه 

 ربه ر که می، بڵێ بڕۆ، تۆ هه ناو ده له  مشتێ بده  

   ربه نگاوه رد جه کو مه ، تۆش وه ڕوشۆڕه موی شه مێژو هه 

  ربه روه ، هونه رزه ی به ، وره  ، بیروهێزه نگ: زانسته جه 

   ربه پای پیالن، فریوده  کان، به زلهێزه  ر به رامبه به 

   ربه فێڵ، بلۆفکه  ڵ به ڵیانا، تێکه گه رێوی ئاسا، له 

 وتن رکه بۆ سه 

 ردوژمن سه به 
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 ربه شێنه سوه مین ده که ناخافڵ، یه ، له یکه شپرزه 

   ربه ده وره و ده بۆرزگاربونی شارێکت، دوشاری ئه 

   ربه ختی دژ، گلێنه ته امبێ، لهت تا ئار که واڵته 

 ربه روه کارو سه سبه ناریدا، تۆ ده ندو که ناوه له 

  ربه ی ماد پیشانده ستێره ، جارێکیتر ئه کورد، بزورگه 

 ربه  وکه رێکخستن، گره ، به رنامه به وتن، به رکه بۆ سه 

   ربه واکه دانوستان، ژیرو داناو سه  خۆی به نه  فره ته 

 ربه  تا هێرشبه ره : تۆ سه        یادتبێ مو کاتێ له  هه 

 ربه و داگیرکه کوئه ری خاکت، تۆش وه ڵ داگیرکه گه له 

  ربه شێنه ڵ دوژمن، گورزی گران وه گه ی له که سازش نه 

  ربه ردێ مافسێنه به ک نه داوا، وه ک به ک، نه بری چه زه به 

     ربه رێکخه  هرجی زاڵبون کانت، مه توندوتۆڵیی هێزه 

 دور  بڕوانه 

 ودیو سنور ئه 
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  ربه ڵغانو سوپه وێ قه ڕ. له پانی شه وێ بۆ گۆڕه ئه 

   ربه تبه ڵمه ت، هه که روازه ناو ده  ڕبێته ی شه ده نه رێگه 

 ربه کارو کاولکه سبه ناو شاری دژانتدا، ده له 

   ربه ، تادوا سنوری راده یخونکه به یان شه رکرده سه 

 ربه خۆی، روخێنه نه  فره نین، ته پێکه گریانو به به 

 ڕبه کان، دو گوێی که زیوه یالی به ئاستی شینو واوه له 

   ربه یی البه زه !؟ سۆزو به یه ڵ تۆ سۆزی هه گه کێ له 

 ربه نجه خه و له گولله کی دوژمن، رو له چه  یته که پشت نه 

 ربه گهن سه پێش، بۆڕێگری، له ی لێت بێته ده نه  رێگه 

 ڕبه نگو شه ی جه ره مو به ک ال، ئاگاداری هه یه ک له نه 

 ژان بۆ شڵه 

 پایپیالن   به 

  ربه شێنه سوه مین ده که چوارالدا، یه ک کاتا، به یه  له  

 ربه یاکه کی گران په کدایه، چه ی چه لوله ئاشتی، له 
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 ربه  نجامده ڕبۆئاشتی، ئه ی ئاسایشه، شه که ڕکۆڵه شه  

 ربه نگ، راهێنه شقی جه پشو، یا دانوستان، بۆمهکاتی  

  ربه چاوێ چاودێریکه ی بنوی، به که ردو چاو نه هه به 

 ربه وقیسه ر ته سه کوش له ئاسا، چه  مان: کاوه ی قاره ئه 

 ربه توانی قڕکه تا ئه ری خاکت، هه ڵ داگیرکه گه له   

 ربه  وکه یڕه مان کوشتار په ڵکوژیمان، هه بۆچاری کۆمه 

 ربه  پێده ر درێژه رم، سارد، تادوا ئامانج، تۆهه نگ، گه جه  

  ربه تۆم دروستکه کیمیایی، بۆمبی ئه بۆپاراستن له 

 ربه رخه مان: خۆده ی قاره بێ وابێ، ئه تداری ئه وڵه ده

جۆرج واشنتۆن،  :ک کانی وه نمونه له  پڕهالن  مێژوی گه ،سەبارەت هەڵکەوتنی قارەمان
مانێتیی  قاره ک دیکتاتۆرێکی نیشتمانی، به یان، وه که ریه هه تاتورکو زۆریتر که لنین، ئه

مانێکی  شێ قاره ئه  ی خۆی. بۆیه که وه ته ی نه بۆراژه  سهێناوه ده وتنی به رکه خۆی، سه
مافیاکانی کوردستانو  هێنان بهربێ بۆکۆتایی سه دیکتاتۆری نیشتمانیش بۆکورد، چاره

 رتبونی کوردو گەیشتن بە ئامانجەکانی.  رتوپه ڵیو که نده هێشتنی گه بۆنه

رنجێکیش:  ک سه خۆییمان. وه ربه ی سه ردی بناغه به  ، ببنه م ئامۆژگاریانه شێ ئه ئه
چراوگی   ببنه  ئەگونجێ اڵم بێ، به وکاریان نه یڕه مڕۆدا په ، له م بیرورایانه ئهگریمان 
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، ماکیافیلی  ده سه : کۆنفۆشیۆس دوای چوار . بۆنمونه روابوه دوارۆژمان. دنیاش هه
ر ئاستی جیهاندا، گوێ  سه ، له ده و نیو، کارڵ مارکس دوای نیو سه ده دوای سێ سه

وانیش  وه. خۆئه جێکردنه بواری جێبه  یی خرانه کرده بیرو راکانیان گیراو به له
 ێکرد!.ستیانپ ده  وه سفره له

* 

وەک لەوەوپێش خەڵکی شار ئاگادارکرابن بۆگردبونەوەیەک، باخچەی بەشیر موشیر 
 بەچەپڵەڕێزان پێشوازیکرا. ،چەن بەیتێکی هۆنراوەکەجمەیئەهات لەخەڵکی. 

بەشیر موشیر، لەگەڵ هەمو دێڕێکی هۆنراوەکەدا، گەزگەز بااڵیئەکردو بەڵێنیدا 
 ئیتر دەسبەکاربێ.

 ؟دەوڵەتینێبۆچی رۆژگارێکی زۆرە ب :پرسیسەرەتا 

بۆچی ئێمەش وەک نەتەوەکانیتر دەوڵەتماننیە!؟ بۆ وەاڵمێکی تێروتەسەل، دیماغی 
 خۆی خستەکارو گەیشتە ئەم ئەنجامانە: 

 هۆکانی نەبونی دەوڵەتی کوردی

 شکستی دەرونی: -یەکەم

کان  ، فارسه وه تی ماده وڵه دهسی  ره دوای هه کرێ. له ڵکوژئه ، کورد کۆمه  وه مانه دێر زه له
کان،  غۆله ڵکوژیی کورد. دوایئەوە، فتوهاتی ئیسالمی، هێرشی مه کۆمه  وتنه که
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جۆرێ  ک به ریه وی، دەوڵەتانی تورکو ئیراکو سوریەو ئێران، هه فه ئوسمانی، سه
 .. ڵکوژکردوه کوردیان کۆمه

لێدانی  باوکی به  ی که و مناڵه هک ئ وه  ترسێنکردوه، چه ، کوردیان به ڵکوژیانه م کۆمه ئه
ئاسانی  ، منااڵنیتر به کۆاڵن یا قوتابخانه له  که کاتو مناڵه ترسێنی ئه چه زۆر به

هێنیو  ی شکست ئه که سێتییه که  وه ی خۆیه که ماڵه ر له هه  که زێنن. واتا مناڵه یبه ئه
ر مناڵێکیترا !  سه ویش زاڵبێ به توانێ ئه ئه خۆی نامێنێ که ڕی به ناخیا باوه له
ستو پاشکۆی مناڵیتر. کوردیش  خوارده  بێ ببێته وایپێخۆشئه  میشه هه  وه رئه به له
  ماوه نه وه ڕی به ست)الشعور(یا باوه نه ، یا وایبەسەرهێنراوە. له رهاتوه سه ر وایبه هه
  ماوه شنه وه ڕی به ، باوه کۆمڵکوژیانکردوه  دا که وانه ر ئه سه توانێ زاڵبێ به ئه که
ی کە هێناوێتی!.  و شکستانه هۆی ئه وایی خۆیبکا به رمانڕه توانێ خۆی فه ئه که
رێتیی بۆبکا!  میش نۆکه وایبێو ئه رمانڕه کیتر فه یه وه ته ی نه وه بۆئه  چه ملکه  میشه هه
نائاگاییدا  . واتا له ستیبوه ربڕینێکیتر، کورد توشی شکستی دەرونیو گرێی خوارده ده به

ی ناپاکیو  دیارده  وه مه کبێ!. له یه بێ بێگانه ر ئه ی هه واکه رماڕه فه  نێ کهزا وائه
  ، میرنشینییه وه ته قه سه  رونه م ده تلیسی به . ئدریسی به جاشێتیش دروستبوه

!  وجۆره ر به ر هه ی ئکتۆبه پاشکۆی دەوڵەتی ئوسمانی. شازده کانیکرد به کوردییه
ە، راستەوخۆ یا ناڕاستەوخۆ، خۆراکی پێنوسە جلخوارەکانیش کە هەمیش

کۆسمۆپۆلێتی ئەکەن بەگەروی تاکی کورداو سااڵنێکیش کە مارکسییەکان لەهەوڵی 
 خەباتی نانەتەوەییابون، لەهەموی خراپتر.
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ڕی  باوه  که  وتوه ڵکه سی وا هه ناو کوردیشدا که . له یه نیش هه گمه مو گشتێکا ده هه له
،  کی سیاسیی بچوکی بۆکورد پێکهێناوه یه واره ه، یا قهپاکردو ر خۆیبێ. شۆڕشی به به
ڕیان  ناخیانا شکستخواردوبون، باوه ی له که وه ته کانیو نه هاوکاره  اڵم چونکه به
  بێ، بۆیه رئه تاسه  یه واره و قه بێ، یا ئه وتوئه رکه سه  یه رکرده و سه ئه  که  بوه نه وه به
و  ڵ ئه گه ڵکو هاوکاریشبون له ، به گرتوه ریان نه ی هێرشێکی داگیرکه رگه ر به ک هه نه

ر،  جاشی داگیرکه بێ هیچ نرخێ، بون به رزان، یا به نرخێکی هه دا، واتا به ره داگیرکه
!. دو نمونەی نزیکی ئەم  ریان بینیوه یرکه وری سه نیا ده ، ته وه مه نی که الیه یا به

ومەتەکەی قازی مهەمەد راستییە: هکومەتەکەی شێخ مەهمود لەسلێمانیو هک
لەمهاباد کە لەسلێمانیو مهاباد تێپەڕیاننەکردو ناوچەکانیتری کوردستان کە تەنیا 

 دەوری سەیرکەریان ئەبینی ئەگەر دەوری جاشێتیشیان نەبینێبێ

رانی کوردستانیش، بەو شکستە دەرونییەی کوردیان  ، داگیرکه وه کیتره یه گۆشه له
ر کورد  گه ئه  زانیویانه  ، چونکه ڵکوژیی کوردیانکردوه بێ ترس، کۆمه زانیوە، بۆیە به

کی  سێتییه ن که ی خاوه وه رئه به وان ناکا! له ڵکوژیی ئه وێ، کۆمه ریشکه ڕێکدا سه شه له
رۆشنبیری جلخوارو   نێ ک هه وه  ی کورد مرۆڤدۆسته وه رئه به ک له ، نه شکستخواردوه
  دا که النه و هه ر له گه فرۆشن!! جائه مان پێئهتی ی مرۆڤایه فه لسه یڵێنو فه ترسنۆک ئه

وان، یا جارێکیتر  وا ئه ، ئه وه ته ، کۆماڵکوژیی دوژمنمان بکردایه وتون بۆکورد رێکه
ڵکوژمان  کرد کۆمه ئه یان نه وه زاتی ئه  ترسی تۆڵه، ، یا له وه داینه ئه الماریان نه په

ڵو  نده جاشو گه له  تۆڵه  که  وایکردوه  هشکستخواردو  رونیه ده  م باره . ئه وه نه بکه
بو  یوبیو ئه دینی ئه الهه : سه نێ نمونه هه  وه یه مباره له.  وه کرێته ناپاکانی ناوخۆش نه

ڵکوژیی  ی کۆمه یانتوانی تۆڵه یانبو، ئه ی هه زۆره  شکره و له موسلیمی خۆراسانی، به
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ی خۆیشیان  که وه ته ک بۆنه یه واره هبێ ق ، یاهیچنه وه نه ب( بکه ره کانی ئه )فتوهاته
کوردیان  ی  کدارانه چه  و هێزه مو ئه ، هه٧٩٩٧ڕینی  یانکرد!. دوای راپه ن، نه درۆستبکه

  وه ڕێزه درانو به ، داڵده وه ننه سه جیاتی تۆڵه چی له ، که ست کورد ده  وتنه نفالکرد، که ئه
دران،  ر سزانه ک هه پاکانی ناوخۆش، نهڵو نا نده زێدی خۆیان!. جاشو گه  وه نرانه یه گه
ی کیمیابارانکردو  بجه ڵه هه  ی که که تورکومانه  وانه !. فڕۆکه وه ڵکو پاداش درانه به
  رکوکو دوزو ناوچه بو تورکومان، که ره ئه 5330اڵکرا!. دوای  ره س کورد، به ده وته که

کوردییە   چی دو هیزبه جێهێشت، که کانیتری کوردستانیان به داگیرکراوه  کوردییه
تی ئیراکیشیان  وڵه و ده وه مویانیان هێنایه هه  وه ڕێزه چون به  دەسەاڵتدارەکە،

دا بەدەبابە بەسەر الشەی گەنجی 5317ری  ئوکتۆبه16  وانیش له ، ئه وه نکرده نۆژه
کوردا ڕۆیشتن!. دواییش خەڵکی ئەو ناوچانەیان ناچارکرد زێدی خۆیان جێبێڵن، 

  جیاتی بو. دەسەاڵتی کوردیش، له کرداری کوردیان نه رچه په ترسی  چونکه
ناوی  به   غا رێم زیاتر بخاتەوە ژێر بالی به ، سەرقاڵی ئەوەیە هه خۆڕێکخستن بۆتۆڵه

  ی ناوچه وه ننه ک بۆسه ، نه و موچه ش بۆبوجه که !. دانوستانه وه ستورو دانوستانه ده
را  ی ئوکتۆبه16 کاتێکا کورد له له  وه !! ئه کان هڵکوژیی ی کۆمه کان، یا تۆڵه داگیرکراوه

ی  ماده ستورو  ده . ئەوەش سەلماوە کە  شکاوه شکۆی نه  رگه !. پێشمه یدۆڕانوه ڕ نه شه به
کی  زۆر، پڕچه  ژماره به  رگەش ری سەدو چل، هیچی لێسەوزنابێ. پێشمه ئێکسپایه

  تییه رایه اڵم رابه ه. ب رزی هەیە ی به تیو وره وڵه قورس، پاڵپشتی نێوده
  و که ئه یه وه چ بیرکردنه  وه گینا ئه !. ئه خۆی نیه ی به دەرونشکستەکەی متمانه

یتوانیبێ  ، نه وه رگه رزی پێشمه ی به کی قورسو وره چه  مو هێزو و هه ی به تییه رایه رابه
 !؟          وه نێته توانێ بیانسه دانوستان ئه و شوێنانه بپارێزێ، به ئه
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ریم خانی  . که ناخی کوردا رۆچوه گی به ره  وه، ڕابوردوه ، له ستییه م گرێی خوارده ئه
مو ئێرانی  وایی هه رمانڕه ساڵ فه٠٩(  1779تا 1723ند، دوای مردنی نادرشا   )  زه
  وته ش که سره کانیش کوردن. به ندییه ند، زه تی زه وڵه ستو ئێران ناونرا ده ده  وته که

خۆی  ی نازناوی پاشا له وه جیاتی ئه ریم خان له چی که ، که ته وڵه و ده ستی ئه ژێرده
  ت کاله وه بو که به وه ستی ئه به ، مه وه خۆیه کیل(ی لکان به بنێ، نازناوی )وه

وایی  رمانڕه وی فه وسا جڵه بێ، ئه ئه  وره ی نادرشا گه که بێ تا کوڕه وا رمانڕه فه
لیتر  ندین هه چه  وه له ر واشیکرد!! جگه فارس! هه ی نادرشای وه بۆنه  وه گێڕێته ئه

و  چی ئه ست، که ده مو ئیراک یا سوریا بگرێته سەاڵتی هه ده  که  وتوه بۆکورد رێکه
چی  ! که یه مینه ی که وه رئه به له  بوه، خۆی نه  ڕی به ، چونکه باوه ستداوه ده ی له النه هه
وە، ٧٩٧٢سوریا لە  وی له له ی عه مینه هو ک5330تا 1951ئیراک  له  ی سونه مینه که
یتوانی،  وان!. کوردیش ئه رمانڕه ئێران لەدێرزەمانەوەو تا ئێستا فه ی فارس له مینه که

اڵم  . به وه وانه ناوی ئه ربه ناو، هه ست، به ده  ختێک بگرێته اڵتی پایته سه توانێ ده یائه
 .(ەمکەئەبێگەڕانەوەمان بۆئەم چ)ی خۆی <  رۆک، بۆراژه ناوه به

 شاخەکان: -دوەم

تا ئێستا لەناو کوردا، وا زانراوە کە شاخەکانی کوردستان، تاکە پشتو پەنای 
کوردبونو هۆکاری مانەویبون. ئەشی ئەم سەرنجە تا رادەیە الیەنی راستیی تیابێ، 
بەاڵم ئەگەر زیاترو وردتر، سەرنج لەم الیەنەبدەین، بۆماندەرئەکەوێ کە 

 لەڕابوردوا هەر زیانبون بۆکورد!. بابزانین چۆن؟شاخەکانیشمان 
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دوای هەرەسی دەوڵەتی مادو کۆمەڵکوژیی کورد لەالیەن فارسەکانەوە، کوردەکان 
لەشارەکانیانەوە هەاڵتنو بەناوچە شاخاوییەکانا باڵوبونەوە، هەر بنەماڵەیەکو 

کەی بۆشاخێکی سەخت دورلەوانیتر!. بەپێی هەنێ سەرچاوەش، ئەو بنەمااڵنە نزی
بیست ساڵ بەشاخەوە ماونەتەوەو ژیانی کولەمەرگییان بەگژوگیاو بەرهەمی 

 دارودرەختبوە، بەتایبەتی بەڕو!. ئێستە با شیکارییەک بۆئەم ئەنجامە بکەین:

ا: وەنەبێ لەمێژودا هەر کورد توشی لێقەومانی هەرەسی دەوڵەتو کۆمەڵکوژیبوبێ، 
اری زۆریانلێکراوەو دوایی چەندین نەتەوەیتر دەوڵەتیان روخێنراوەو کوشت

 لەهەلێکی گونجاوا توانیویانە دەوڵەتی خۆیان دروستبکەنەوە. 

ب: کورد بۆیە لەو سەردەمەدا توانای ئەوەی نەبوە، چونکە، لەالیەک لەشارەکانیان 
دورکەوتونەتەوە، لەالیەکیتریشەوە  لەشاخەکانا، بەو پەرشوباڵوییە، نە دەنگیان 

 ویانە یەکبگرنەوە بۆدروستکردنەوەی دەوڵەتی خۆیان.بەیەکدی گەیشتوە، نە توانی

پ: ئەگەر ئەو شاخانە نەبونایە، کورد توشی ئەو پەرشوباڵوییە نەئەبو. ئەوانەی 
بەر زەبری کۆمەڵکوژییەکە نەئەکەوتن، خۆیانو نەوەکانیان، هەر لەشارەکانیانا 

 ئەمانەوەو هەلی هەستانەوەی دەوڵەتەکەیان لەدەسنەئەچو.

ەکان، گەرچی ژیانی ژمارەیەک کوردیان پاراستوە، بەاڵم تا ئەمڕۆش کەواتە، شاخ
هۆیەکبون بۆدروستنەبونی دەوڵەتی کوردی. ئەم راستییە لەسەردەمی مێژوی 
نزیکیشمانا هەروابوە. جەنگاوەرانی کورد، داویانەتە شاخو شاریان بەجێهێشتوە 

و شاخانەی بۆداکیرکەر. شۆڕشی ئەیلول بۆنمونە. دەسەاڵتی داگیرکەریش، ئە
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الگرنگنەبوەو بەردەوامبوە لەکۆیلەکردنی شارەکانمان بەکەمترین زیان. هەموشمان 
ئەزانین کە ئەمریکاو ڤیەتنامو جولەکە لەفەلەستین بۆنمونە، بەڕاپەڕینی 
شارەکانیان، داگیرکەرانیان راوناو سەربەخۆییان بەدەسهێنا. چونکە داگیرکەر، هەر 

انبەرانو سەربازەکانیانئەگرێ، دوایئەوە تا رادەیەک بەرگەی کوشتنی فەرم
نەتەوەکانی خۆیان لێیان قبوڵناکەن هەر رۆژەو ژمارەیەک الشەی رۆڵەکانیان 
بۆبگەڕێتەوە. ناچار شارە داگیرکراوەکان جێدێڵنو هەلی دەوڵەت بۆ گەلی داگیرکراو 

 ئەڕەخسێ.

 ئاین: -سێیەم

بۆسەربەخۆیی گەالن. دوایئەوەی ئاینو ئاینزا )مەزهەب( دەورێکی کاریگەر ئەگێڕن 
نەتەوەی فارس دەسیگرت بەسەر ئاینی زەردەشتیا، کورد ئەو پەرۆشییەی بۆ ئەو 
ئاینە نەما. کاتێکیش شااڵوی ئەرەب بەئاینی ئیسالمییەوە رویکردە کوردستان، کورد 
بەناچاریو بۆئەوەش کە لەفارس رزگاریبێ، بەبێ بەرەنگاربونەوەیەکی زۆر، ئاینی 

ان وەرگرت. بەاڵم چونکە ئاینەکە تایبەتبو بەئەرەب )انا أنزلناكم قرئانا ئیسالمیی
عربيا لعلكم تعقلون( نەتوانرا بەهۆی ئەو ئاینەوە دەوڵەتی کوردی دروستبکرێ. 
فارس، زو فریای خۆیکەوتو بەئاینزای )شیعە( قەوارەی خۆی پاراست. تورکیش 

بەوە، قەوارەی تایبەتیی بەخەالفەت. هەنێ نەتەوەیتریش بەهۆی دوریان لەئەرە
خۆیان هەیە. کەواتە نەبونی ئاین یا ئاینزایەکی تایبەت بەکورد، هۆیەکیترە 

 بۆنەبونی دەوڵەتی کوردی.

 دەوڵەتی ئەیوبی: -چوارەم
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(ی هیجری، لە دو روەوە زیانی گەورەی ٢٤٠تا ٠٢٧ساڵی خایان ) ٠٧ئەم دەوڵەتە کە 
 ونی دەوڵەتی کوردی:بەنەتەوەی کورد گەیانوەو بۆتە هۆی دروستنەب

: سەالهەدینی ئەیوبی، سەدان هەزار گەنجی کوردی لەکوردستانەوە کێشکرد بۆ ٧
واڵتە ئەرەبییەکان. نە خۆیانو نە وەچەیان، نەگەڕانەوە بۆکوردستانو لەناو ئەو 
واڵتانەدا توانەوە. ئەوەش گورزێکی کوشندەبو لەوزەی مرۆڤیی کورد بەجۆرێ کە 

دی کردە قوربانی لەپێناوی دەوڵەتی ئەیوبیا، ئەو دەوڵەتەی لەئەنفالەکان زیاتر کور
گەورەترین خزمەتی ئەرەبیکرد بەوەی میسرو سۆدانو شامو هیجازو یەمەنو 
مەغریبی کۆکردەوە لەیەک دەوڵەتی ئەرەبیا، بەاڵم بیری سەالهەدین بەالی 

 دامەزراننی دەوڵەتێکی کوردیا نەچو!.

ز بەیت مەقدەسی لەخاچپەرستەکان ٧٧٠٧/ئوکتۆبەر/٠: سەالهەدینی کورد، لە ٠
سەنەوە دوای کوشتوبڕیان. ئەم روداوە وەک گرێیەک لەدڵی خاچپەرستەکانا مایەوە 

دا هەلێکی زێڕین بۆ سایکس بیکۆی وەچەی خاچپەرستەکان ٧٩٧٠تا لەساڵی 
هەڵکەوتو تۆڵەی کردەوەکەی سەالهەدینیان بەوە لەکورد کردەوە کە کوردستانیان 

ارچەکرد، کوردیان کرد بەکەمینە لەژێردەستی دەوڵەتانی تورکیاو بەجۆرێ پارچەپ
ئیرانو ئیراکو سوریادا بۆئەوەی هەر بەژێردەستەیی بمێننەوەو رزگاریاننەبێ، 
چونکە نە بەهەڵبژاردنو نە بەشەڕ، هاوتانینو دەرەقەتی ئەو دەوڵەتانە نادەن!. 

اوچە کوردییەکانیان هەر بەتایبەتی ئەو دەوڵەتانەش لەماوەی سەد ساڵی رابوردوا، ن
بەوێرانیو هەژاری هێشتۆتەوەو سامانیان تااڵنکردون بۆئەوەی سەرمایەگوزاری 
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لەکوردستانا  دروستنەبێو هەرچاویان لەموچەی کولەمەرگیی ئەوانەوەبێو 
 بیرلەدەوڵەتی کوردی نەکەنەوە!.

 ئەڵێ: ٠٤/٠/٠٢٠٧سەبارەت سەالحەدین، بەڕێز لوقمان ئاباڵخی لەوتارێکیا بەبەرواری

بۆ دیفاعکردن لە سەالحەدینی ئەیوبی، ئەوترێت ئەو کاتەی ئەوی تێدا ژیاوە، 
 هەستی نەتەوەیی ئامادەگیو بونی نەبوەو هەر ئیسالمیەت زاڵبوە..

 بەاڵم ئەو بۆچونە نەک هیچ ڕاستیەکی تێدانیە بەڵکو چەواشەکاریشە..

ەرکەتوانە ئایینی هەستی نەتەوەیی لەناو عەرەبدا بونو ئامادەگی هەبوەو زۆر س
 ئیسالمیش بۆخزمەتی ناسیونالیستی عەرەبی بەکارهێنراوەو تەرخانکراوە..

ئەگەر وانیە، بۆچی لە کاتی داگیرکردنی واڵتانی تردا یەکەم شت کە ئیسالمیەکان 
کردیان، سڕینەوەی مێژوەکەیانو ڕابردوەکەیانو ناسنامەکەیانبوەو هەرچی پەیوەندی 

وی نوسراو و فەرهەنگی کلتوری ئەو نەتەوانەوە هەبوە، بەناسنامەی نەتەوەییو مێژ
 سوتاندویانەو لەناویانبردوە؟

ئەم جۆرە ڕێوشوێنانەیان سیاسەتە تاکو ئێستاش لەالیەن گروپە ئیسالمیە 
تیرۆریستەکانەوە پیادەکراوەو پیادەدەکرێت. بۆنمونە داعش لەو ماوە کەمەی 

شوێنەوارە کۆنەکانیان لەو شارو  حوکمڕانیەکەیدا، هەمو کڵێساکان، موزەخانەکانو
 شارۆچکانەی کە داگیریان کردبو، وێرانکردو لەگەڵ زەویدا تەختیان کردن..
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تەقاندەوەی پەیکەری بودیەکانیان لەچیای تۆرابۆرا لە ئەفگانستان، کە سەدان ساڵبو 
دروستکرابون، لەالیەن قاعیدەوە، نمونەیەکیترو بەڵگەیەکیتری حاشا هەڵنەگرە 

 پیادەکردنی ئەو ڕێوشوێنانە لەالیەن ئیسالمیەکانەوە.. دەربارەی 

کە باس لە سەالحەدینیش دەکرێت، نکوڵی لەوەناکرێت کە کورد بوەو 
سەرکردەیەکی لێهاتوبوەو تەنانەت دوژمنەکانیشی، باسی قارەمانی، ئازایەتی، 
دادپەروەریو باسی هەڵوێستە مەردانەکانی ئەم سەرکردەیەیان کردوە وەک 

 کی ئیسالمی، نەک سەرکردەیەکی کورد..سەرکردەیە

دیسانەوە ئەوە بەهەڵە تێگەیشتنێکی زۆر گەورەیە کە بوترێت لەو کاتەدا هەستی 
 ئینتیما بۆ نەتەوە یان بۆ هاوزمان بونی نەبوە..

یەکێك لە بناغەکانو هۆکارەکانی دروستبونی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی تورکبون 
 بوە..

رتوغرۆل تورکێکی مەغۆلیە کە شەڕەنگێزی، ئەوە ڕاستیەکی مێژوییە کە ئۆ
بەربەرێتی، دڕندەییو خوێنڕێژیەکەی لەخزمەتی سەلجوقیەکاندابوەو خۆیو 
بنەماڵەکەی خستبوە خزمەت سەلجوقیەکانەوە کە ئەویش لە پاداشتی خزمەتەکانی 
لەشەڕی سەلجوقیەکاندا دژی بیزەنتیەکان، زەویو موڵکیشی پێدراوە شارۆچکەی 

غوت ئەخوێندرێتەوە لەالیەن تورکەکانەوە، کە شارێکی سنوریە سکود، کە بە سو
 بەرامبەر بە ئیمپراتۆریەتی بیزەنتی، دراوە بە ئورتغرول..
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د. سلطان األسقه کە توێژەرو مێژوناسێکی عەرەبە ئەڵێت کە ئورتوغرول موسڵمان 
 نەبوەو )وثنی( بوە..

رئەوە دەکات کە نەک هەر ئەمەندە، بەڵکو )د. سلطان األسقه( پێداگری لەسە
عوسمانی کوڕی ئورتوغرۆلیش، یەکەم سوڵتانی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی، موسلمان 
نەبوە، ناویشی عوسمان نەبوە، بەڵکو ناوی )ئۆزمان( بوە کە لە کاتی خۆیدا ناوێکی 

 باڵوبوە لە ناو مەغۆلیەکاندا..

ئۆزمان هاوسەرگیری لەگەڵ کچەکەی شێخی سۆفی کردوە. ئیدی کە دەوڵەتی 
 عوسمانی دامەزراند، بوە بە ئیسالمو ناویشی لە )ئۆزمان(ەوە گۆڕی بۆ عوسمان..

تورکەکان تاکو ئەم ساتەوەختەیش نکوڵی لەوە ناکەن کە مەغۆلینو )طۆران(یش بە 
 کەعبەی خۆیان دەزانن.

 لەمەش زیاتر، ئەوان ئەڵێن ئێمە لە پێشدا مەغۆلین، ئنجا موسڵمان..

مانێتی ئەردۆگان لەگەڵ ئیخوان موسلمینەکاندا، هەرچەندە ئێستا بەهۆی هاوپەی
ئەوە بە ئاشکرا باسناکەن، بەاڵم تورکە نەتەوەپەرستەکان بە ئاشکرا ئەمە 

 ڕاوبۆچونیانە..

ئەمان وەکو کورد ساویلکەو فریودراو نەبون، کاتێک کە لە ئاسیای ناوەڕاستەوە 
بەکارهێناو زیرەکانە هاتنە ئەو هەرێمە، بلیمەتانە ئیسالمیان بۆبەرژەوەندی خۆیان 

شەش سەد ساڵەیان بە بەکارهێنانی ئیسالم دروستکردو  ٢٢٢ئیمپراتۆریەتێکی 
سوتەمەنی شەڕی ئەو ئیمپراتۆریەتە لەماوەی ئەو شەش سەدەیەدا هەمو ئەوانەبون 
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کە تورک نەبون، واتە کوردو عەرەبو نەتەوە بندەستەکانی تربون کە باوەڕیان وابو 
انی درێژکراوەی حوکمی خەلیفەکانی ڕاشدینەو خزمەت بە کە ئیمپراتۆریەتی عوسم

 ئیسالم دەکات..

هەر لەو ڕوانگەیەشەوەو بەپیادەکردنی هەمان سیاسەتی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی، 
ئەردۆگان ئەو هەمو گروپە تیرۆریستەی دروستکردوە لە موسڵمانە ناتورکەکان، واتە 

ە ناوی )جیهاد( لە واڵتانی عەرەبو کوردو هەمو ئەو ئیسالمیانەی ئەردۆگان ب
دەوروبەرەوە هێنابونی بۆداگیرکردنی ئەفرینو شارو شارۆچکەیتر لە سوریاو 

 دواییش شەڕی لیبیاو ئازەربایجانیشی پێکردن..

لوتبەرزی، خۆبەزلزانیو ڕەگەزپەرستی تورکەکانیش لەمەوە سەرچاوەی گرتوە کە 
خزمەتکاری سوڵتانەکانی ئەوان پێیان وایە کە ڕۆژگارێک بوە ئەم نەتەوانە 

ئیمپراتۆریەتی عوسمانیبونو لەڕۆژگاری ئەمڕۆیشدا ئەردۆگان هەمان ئەو نەتەوانە 
بۆخزمەتی تورکیاو بۆئەجێندەکانی سوڵتان ئەردۆگان، کە خەونی دروستکردنەوەی 

 ئیمپراتۆریەتی عوسمانی نوێیە، بەکارهێناوەو بەکاردەهێنێت..

ئیسالم  بااڵدەست بونو کوردیش تاکو ئەم ساتە  لە ئەنجامدا، تورک بە بەکارهێنانی
 بندەستی عەرەبو تورکو فارسن..

سەالحەدینی ئەیوبی گەورەترین شکستی مێژویی بەسەر یەکەم مەلیکی بەریتانیا، 
مەلیک ڕیچارد کە بە "ڕیچارد شێردڵ" ناوبانگی پەیداکردبو، هێنا کە سەرکردەیەکی 

 زۆر ئازاو قارەمانبوە.. 
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شکستیشی بەدەستی سەالحەدین بەسەرهات، ئەمە بو  ئیدی کە یەکەم
 بەشەرمەزاریەکی مێژویی گەورە بۆ بەریتانیا کە تا ئێستاش بیریان نەچۆتەوە

 . 

ئەمەش یەکێکە لەو هۆکارانەی کە واڵتێکی وەکو بەریتانیا تا ئێستاش هەر لە 
چاوی سەالحەدینەوە سەیری کورد ئەکاتو هەر خەریکی تۆڵەسەندنەوەیە لە کوردو 

 هەمو سیاسەتەکانیشی دژی کوردبون.. 

بەریتانیەکان ئەو قەناعەتەیان الی هەمو واڵتانی ڕۆژئاواش دروستکردوە کە 
 ەوە لە دەسەاڵتداربونو بەهێزبونی کورد بڕوانن..بەچاوی گومان

ئەوەی بە وردی گوێ لەوتارەکانی سەرکردە جیاوازەکانی ڕۆژئاوا بگرێت ئەوەی بۆ 
دەردەکەوێت کە کاتێک باسی کورد دەکەن ئاماژە بەوە دەکەن کە کورد جەنگاوەری 

رد(دا، بەاڵم ئازاو دلێرن لەشەڕدا. ئەمە دیوەکەی دەرەوەی ئەو پیاهەڵدانەیە بە )کو
 دیوە شاراوەکەی ئەم پیاهەڵدانە گومانەو ترسێکی مێژوییە لەبەهێزبونی کورد..

ئێستاشی لەسەربێت، تورکو عەرەبو فارس بەوە سەرکردەکانی ڕۆژئاوا دەترسێنن کە 
گوایا ئەگەر کورد بەهێزبێتو دەسەاڵت بگرێتەدەست، ئەوا سەالحەدینێکی تریان 

ڕۆژئاوا ئەڕوخێنێت. لەبەرئەوە بە هێشتنەوەی کورد تێدا دروست دەبێتو شارستانی 
 بەبندەستی خزمەتێکی زۆر گەورە بە واڵتانی ڕۆژئاوا دەگەیەنن..

سەرکردە عەرەب، تورکو فارسەکان چەندینجار لە کۆبونەوەکانیاندا ئەمەیان بیر 
 ڕۆژئاواییەکان خستۆتەوە..
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رچیەکیشی کردوە، نەخێر، سەالحەدینی ئەیوبی هیچ شتێکی نەکردوە بۆکوردو هە
لە خزمەتی ئیسالمی عەرەبیو لەخزمەتی تۆرانیەتی تورکیادابوە نەک لەخزمەتی 

 کورد..

 پیرەمێردی شاعیرو فەیلەسو، ئەفەرموێت::

 چرا ڕوناکی بۆ ژێر خۆی نیە، ڕەحمەت لە با بیبا

 ئەوەی ڕوناکی کەچ بیــنـانـە، گۆڕە ڕەنجی با بیبا

 کانی بەڕێز لوقمان ئاباڵخی تەواوبو.لێرەدا قسە----------------------

 الوازیی هوشیاریی نەتەوەیی: -پێنجەم

کورد بەپێچەوانەی نەتەوەکانیترەوە، هوشیاریی نەتەوەییەکەی زۆر الوازە! ئەوەش 
بۆتە هۆیئەوەی بەساویلکەیەتی بمێنێتەوە، هەست بەناتەواویبکا، زو هەڵخەڵەتێ، 

ۆداگیرکەرەکانیببا، چاوچنۆکبێ، دۆستو دوژمنی خۆی لێکجیانەکاتەوە، پەنا ب
یەکگرتونەبێ، هەلی سەربەخۆیی لەدەسبداو...هتد. ئەگەر نەبونی هوشیاریی 
نەتەوەیی نەبێ، بۆچی سەالهەدین بیری بەالی دەوڵەتی کوردیدا ناچێ؟ بۆچی 
 کورد، ئیراکی لەبەریەکهەڵوەشاو دروستئەکاتەوە! سوپاکەی دائەمەزرێنێتەوە!  ئەو

 تیا باڵوئەبێتەوە! شەڕی ناوخۆئەکا!؟  هەمو گەندەڵیییەی
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 فرە میرنشینی لەرابوردودا: -شەشەم

بێئەوی بیر لەیەکگرتن بکەنەوە. بەڵکو زیاتر بەگژیەکدا چونەتەوە. تەنانەت 
مهەمەد ئەلی پاشای میسر، داوایلێکردبون سیانیان یەکبگرێ، ئەو دەوڵەتی کوردیان 

 کەوتنە گیانی یەکتر!.بۆدروستئەکا. بەاڵم نەیانکرد!. بەڵکو 

 فرە پارتی: -هەوتەم

لەهەمو واڵتانی جیهانا، سیستمی پارتایەتی، کەم یا زۆر، مەبەستێکی بازرگانیی 
 لەپشتە، لەگەڵ هەنێ جیاوازی.

لەواڵتانی پێشکەوتوا، رۆژئاوا بەتایبەتی، پارتایەتی هەیە. ئامانجی هەمو پارتێکیش 
ی جێبەجێبکا بۆراژەی کەلو پێشخستنی دەسگرتنە بەسەر دەسەاڵتا، تا بەرنامەکە

واڵتو سودمەنبونی خۆیشی، ئەویش لەڕێگەی سنوقەکانی دەنگدانەوە. بۆئەو 
مەبەستەش، ژمارەی ئەندامەکانیان هۆکاری یەکالکەرەوەنیە بۆسەرکەوتن. هۆکاری 
کاریگەر، بەرنامەکانیانو راستگۆییو هەڵسوکەوتو بەرهەمی رابوردویانە. بەگشتی 

داریی دەنگدانئەکەن، زۆرینەیان خەڵکی سەربەخۆن. ئەوانیش ئەوانەی بەش
بەزەڕەبین سەیری رابوردوی پارتەکانو بەرنامەکانیانئەکەن، ئنجا دەنگیان ئەدەنێ. 
لەبەرئەوە، ئەبینین هەر چەن ساڵێ جارێک دەسەاڵت دەساودەسئەکا لەنێوان 

گا پارتەکاناو واڵتیش هەمیشە لەگەشەسەندنائەبێ، یاسا سەروەرو داد
 سەربەخۆئەبێ. 
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لەواڵتانی دواکەوتوشا، رۆژهەاڵتی ناوین بەتایبەتی، پارتایەتی هەر بۆدەسگرتنە 
بەسەر دەسەاڵتا، بەاڵم بۆراژەی خۆیانو بنەماڵەکانیان. لەو پێناوەشا پەنا بۆهەمو 
رێگایەکی نادروست ئەبەن. وەک: تەزویر، کودەتا، ترسانن، دزی، درۆ، کڕینی 

ە دەسەاڵتیان کەوتەدەس، دەسئەگرن بەسەر هەمو جومگەکانی ویژدانو..هتد. هەر ک
واڵتاو لەماوەیەکی کەما، بەالدانی زوربەی سامانو داهاتەکانی واڵت بۆخۆیان، 
هەڵئەگڕێن. ئنجا ئەکەونە گیانی نەیارەکانیان. جێپێی خۆشیان وەها تۆکمەئەکەن 

یا میللەت  کە بەئاسانی لەدەساڵت النەدرێن مەگەر بەکودەتایەکی پێچەوانە،
بەجارێ پشتیانتێکا. لەم واڵتانەدا پارتایەتی چاکترین بازرگانیشە بەبێ دەسمایە 
بۆپارتی دەسەاڵتدار. گەندەڵیو دواکەوتوییش تەشەنە ئەکا، خەزێنەی هکومەت 

 خاڵیو میللەت هەژار، یاساو دادگا لەخزمەت دەسەاڵتدائەبن.

اناو دوای چەرخێ ساڵ هوکمڕانیی فرەپارتی لەباشوری کوردست ٠٢دوای 
لەرۆژهەاڵتی ناوینا، بۆهەموان دەرکەوت سیستمی فرەپارتی لەژینگەی ئەو واڵتانەدا 

 سەرکەوتو نابێ کە نەگەیشتونەتە ئاستی تێگەیشتن لە سیستمی دیموکراسی.

کێشە گەورەکەی ئەم واڵتانە ئەوەیە: دینەمۆی مێشکی سودمەندانی پارتەکان، 
بەپێی بیردۆزەیەکی زانستی کە ئەڵێ )پێویستی،  بەوەچەکانیانەوە، لەکارئەکەوێ.

دایکی داهێنانە(. هەمو داهێنان )اختراع(ەکان لەئەنجامی پێویستیی مرۆڤەوەیە، 
جوتیار لەپێناوی دەسکەوتێکی زۆرا هەوڵئەدا بەرهەمەکەی باشترو زیاتربکا. 
پیشەسازیش بەوجۆرە. خوێنکار خۆی ئەڕەنجێنێ بۆبەرزترین بڕوانامە تا 

وە گوزەرانی باشو پایەی بەرزبێو هتد. بەاڵم سودمەندەکانی پارتی هوکمڕانو بەهۆیە
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وەچەکانیشیان، چونکە هەمو پێویستییەکانی ژیانیان بەناڕەوا بۆدابینئەبێ بێئارەقی 
ناوچەوان، هیچنامێنێ هەوڵی بۆبدەن. لەبەرئەوە خۆیان ناڕەنجێننو ئامێری 

چینێکی گەمژەو بەجۆرێ  بیرکردنەوەشیان تابێ الوازئەبێ، واتا ئەبنە
کەللەپوتئەبن کە توانای پارستنی خۆشیان تاسەر نەمێنێ. دۆستیان الئەبێ 
بەدوژمن، دوژمنی باوەکوشتەیان بەدۆست! گەندەلییان بەجۆرێ الئەبێ بە خو کە 
بۆیانتەرکنەکرێو تێرخواردنیان نەبێ. هەلیش ئەڕەخسێ بۆهەلپەرستان کە 

وێرانبونی واڵتئەبێ لەهەمو رویەکەوە.  بیاندۆشن. بەرەنجامیش، دواکەوتنو
سامانەکانی ژێرزەویش تاسەر نابنە فریادڕەس، بە وشکبونیان یا دابەزینی نرخیان! 

 تەپڵی نابوتی لێئەدەنو ئەنجام: سامانی ناڕەوا سەریان ئەخوا. 

ئەوە بەگشتی، پەندێکیش کە کۆمەڵگەی کوردی پێویستە وەریگرێ، ئەوەیە: خۆی 
 تی بپارێزێو بگەڕێ بۆ ڕێگەیەکیتر. لەسیستمی پارتایە

 هەشتەم: سێ پەندەکەی زەردەشت:  

ئەشێ یەکێ لەو هۆکارانەی لەڕابوردودا کوردی دەستەمۆکردبێو بیری 
لەسەربەخۆییو ئازادی نەکردبێتەتەوە، یا هەوڵی بۆنەدابێ، یا بۆینەکرابێ، یا 

ی زەردەشتبێ لەتوانایدانەبوبێ لەدوای تێکچونی دەوڵەتی مادەوە، سێ پەندەکە
 )بیری چاک، گفتاری چاک، کرداری چاک(!.

راستە، هەر سێ پەندەکە، زێڕی بیستو چوارن. بەاڵم ئەو زێڕە، کەرەستەیەکی 
نەرمەو خشڵو بەرهەمیتری لێدروستناکرێ ئەگەر مسی رەقی تێکەڵنەکرێ. لەمەوە 
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ئەگەینە ئەو ئەنجامەی سێ پەندە نەرمەکەی زەردەشت، بەبێ ئاوێتەکردنی 
بەپەندێکی رەقی وەک )گورزی چاک( کێشە گەورەکەی کورد، کە سەربەخۆییە، 

 چارەسەرناکرێ.

ئەوە سروشتی هەمو بونەوەرێکە. هاوین بەگەرماکەی، زستان بەسەرماکەی، 
جانەوەران بەچزوەکانیان، دڕندەکان بەکەڵبەکانیان، هەبونو هێزی خۆیان 

ەوەرانەی خاوەنی ئامێرو ئەسەلمێنن. بەپێچەوانەی ئەم راستییەوە، ئەو بون
کەرەستەیەکی رەقنین، بەشیان تیاچونو لەناوچونە هەرچیچەندێ بەقەبارە گەورەو 
بەهێزبن وەک ئاژەڵە ماڵییەکان: گا، وشتر، مەڕو تاد کە بەئاسانی یخئەدرێنو 

 سەرئەبڕرێن، یا ئاژەڵە دڕندەکان ئەیانخۆن، چونکە خاوەنی ئامێری بەرگرینین. 

ن بۆنەتەوەکان: مەغۆلەکان بەزەبری شمشێرەکانیان سەری هەمو لێرەوە بازد ئەدەی
نێرینەی ناوچەیەکی دژیان ئەپەڕان، بەتایبەتی کوردانی ناوچەی ئەنادۆڵ. بەوە 
مەغۆلەکان بون بەخاوەنی تورکیای خۆشترین ناوچەی جیهان. فتوحاتەکانی ئەرەبو 

وەی دنیا. ئیسالمیش، هەر بەشەڕو سەرپەڕاندنو ئەنفال، بون بەخاوەنی نی
هاوپەیمانان بەهۆی بۆمبای ئەتۆمەوە ئەڵمانیایان شکاندو داگیرکرد. گەلێ 

 نمونەیتر. 

ئەوەی کە بەدەستی بەتاڵو داگیرکراوی مایەوە، کوردە!. چونکە بەدرێژایی هەزاران 
ساڵی رابوردو، هەر بەنەرمی ماوەتەوە. ئاخر تەنیا بەسێ پەندە نەرمەکەی 

هەرگیز پارێزراویش نابینو هەر بەداگیرکراوی زەردەشت، هیچ دەسگیرنابێو 
ئەمێنینەوەو تادێ بچوکئەبینەوە. بۆیە پێویستە پەندێکیتری بۆزیادکەینو بیکەین 
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بە )بیری چاک، گفتاری چاک، کرداری چاک، گورزی چاک(و پێکەوە پەیڕەویان 
 بکەین.

لەناوخۆی  کورد تائێستا خاوەنی ئەو گورزە چاکە نەبوە، یا نەیزانیوە بەکاریبێنێ.
خۆیدا تۆڵەی ناپاکیی لەناپاکەکانی ناوخۆ نەکردۆتەوە، بۆیە دیاردەی ناپاکی 
)خیانەت( درێژەی هەیە. بەرامبەر داگیرکەرەکانی کوردستان، هەمیشە لێبوردەبوە، 
بۆیە هێرشیان بەردەوامەو روبەری کوردستان لەپچوکبونەوەدایەو ژمارەی کورد 

 لەکەمبونەوەدایە!. 

کە یەخەیانگرتوین، هەر بەرگریمانکردوە نەک هێرش! لەمەوە بوین  لەو شەڕانەدا
بەخاوەنی وتە پڕوپوچەکەی )هەر شاخەکان پشتیوانمانن!( لەکاتێکا گەلێ نەتەوە 
شاخیشیان نیەو پارێزگارییان لە سەروەریی خۆیانکردوە بەبێ پشتیوانیی بێگانە. 

نەتەوەکانیتر خۆیان  ئنجا بۆئەبێ ئێمە هەر چاوەڕوانی پشتیوانیی بێگانەبین!
قەوارەی سەربەخۆی خۆیان دروستکردوە. ئێمەیەکی پەنجا ملیۆنی کە نەمانتوانیبێ 
قەوارەیەکی سەربەخۆ بۆخۆمان دروستکەین، واڵتێکیتر چ مەجبورە ئەوەمان 
بۆبکا!؟ وەزیرێکی ئەڵمانی لەسەر رەوابوە کە وتوێتی پەنجا ملیۆن کەر بکەیتە 

 خۆیان دروستئەکەن!.تەویلەیەکەوە، دەوڵەتێک بۆ

 نۆیەم: نەبونی تۆڵەو خەڵەتاندنو گەندەڵی: 

دەردێکیتری کوشندەی کوردە. ئەم دەردە، دو جەمسەری هەیە. جەمسەرێکیان 
بەرامبەر کورد خۆی، کۆڵو الوازە. کورد بەبێ بەزەییو لەسەر بچوکترین هۆ، 
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گانەیەدا کە کوردێکیتر ئەکوژێ، بەتایبەتی ئافرەت! کەچی بەزەیی دێتەوە بەو بێ
کوردی کۆمەڵکوژکردوە کاتێ ئەو بێگانەیە گڵۆڵەی ئەکەوێتە لێژی یا ئەکەوێتە 
بەردەستی کورد! بەڵکو رێزیشی لێئەگری!. تا ئێستا زۆردارێکی داگیرکەران کە 
کۆمەڵکوژی کردوین، بەدەستی کورد تۆڵەی لينەکراوەتەوە! هۆکەش ئەوەیە کورد 

ەر لەسەر سێ پەندە نەرمەکەی زەردەشت بەگورزی تۆڵە گۆشنەکراوە. بەڵکو ه
راهاتوە بەرامبەر بکوژە بێگانەکانی خۆی. ئەوانیش چونکە زانیویانە کورد خاوەنی 
گورزی تۆڵە نیەو هەر ئاڵودەی بەزەییە، چەندین جاریتر کۆمەڵکوژیان 

 کردوینەتەوە. 

هەر لەئەنجامی نەبونی گورزەکەوەیە. کورد لەنەستیدا ئەزانێ  خەڵەتاندنیش
اوەنی ئەو گورزەنیە، لەبەرئەوە هەمیشە هەست بەالوازیئەکاو بەدەسکەوتێکی کەم خ

قایلئەبێو بەئاسانی هەڵئەخەڵەتێنرێ. لەمەوە ئەوترێ: ئەوەی کورد بەشەڕ 
 دەستیئەکەوێ، لەسەر مێزی گفتوگۆ ئەیدۆڕێنێ 

بەخوێندنەوەیەکی وردی مێژومان، ئەو راستیانە بەئاسانی ئەبینرێنو ئەتوانین 
ێ نمونەی لێهەڵهێنجین. چەندین کەسی ناپاکی وەک مەالی خەتێو بەدلیسیو گەل

جاشەکانی ئەم سەردەمەو زۆریتر، تۆڵەیان لێنەکراوەتەوە، چونکە هەر بە سێ 
پەندە نەرمەکەی زەردەشتو بەزەیی گۆشکراوینو لەنەستمانا وائەزانین هەر ئەبێ 

ا ئەم گەردونە هەموی نەرمبین تەنانەت لەگەڵ ناپاکەکانی ناوخۆش!. لەکاتێک
لەسەر بنچینەی شەڕو زاڵیو یەکدی لەناوبردن دروستبوە. بەپێی ئایەتەکانیش: 
)ومن اعتدی علیکم فاعتدوا علیە بمثل ما اعتدی علیکم، وجزاء السیئة سيئة مثلها( 
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تۆڵە کارێکی رەواو پێویستە. بۆیە کاتیەتی ئەو سێ پەندە بکەین بەچوار: بیری 
رداری چاک، گورزی چاک. چیتر بەبادەی بەزەیی چاک، گفتاری چاک، ک

 نەخەڵەتێین.

 گەندەڵیش هەر لەئەنجامی نەبونی تۆڵەوە دروستئەبێو پەرەئەسەنێ. . . . . 

 چەک:   -دەیەم

جاران بەهێزی بازو، گورز ئەوەشێنرا، ئێستە بەچەک. چەکیش سەرەتا چەکی 
نەشتوانین یا نەزانین  سپیبو. ئێستە چەکی ئاگرینە لەتوفەنگەوە تا ئەتۆم. ئەگەر

دروستیانکەین، ئەتوانین. بیانکڕین بەپارەی سپی یا بەزێڕی رەش، لەبازاڕی سپی یا 
لەبازاڕی رەش. ئێستا هەرێمی کوردستان لەبارە بۆئەو مەبەستە ئەگەر دزیو 
گەندەڵی بنەبڕکرێو تۆزێکیش بوێری یاوەرمانبێ!. هەر کە بویشین بەخاوەنی 

ر، بەبێ شەڕ، ئەبین بەخاوەنی دەوڵەتی سەربەخۆی چەکی چاکو کاریگەر، ئیت
خۆمانو کەس زاتی ئەوەناکا دەسمان بۆدرێژکا لەترسی تۆڵە. کۆریای باکورو 
ئیسرائیل بۆ نمونە چونکە خاوەنی چەکی قوسن. بەپێچەوانەوە، تا نەرمبین، 
خۆشترئەبین بۆژێر کەڵبەی دڕندەکانو ناپاکەکان. ژمارەیەک لەگوندەکانی کەرکوک، 

. ئەو گورزەش نئەچێژ یان چەشتوەوتااڵوی نەبونی گورزەکە ،ەک نمونەیەکو
بەچەک ئەوەشێنرێ نەک بەدارو تێاڵی خەڵکی داماوی ئەو گوندانە، چەکیش 
بەدەس هێزە چەکدارەکانمانەوەیە کە بەفەرمانی سەرکردە سەربازییەکان 

ەرژەوەندییە ئەجوڵێنرێن، بەاڵم ئەو سەرکردانە مێشێک میوانیاننیەو هەرلەخەمی ب
تایبەتییەکانی خۆیاندان! بۆیە ئەگەر کار هەروا بەردەوامبێ، ئەوا هەزاران گوندیتر 
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لەچاوەڕوانیی گۆدادا ئەبن. کەواتە ئیتر کاتێتی سێ پەندەکە بکرێ بە چوارو 
  بەزەیی بەالوەنێینو جڵەو بدەینە دەستی زانایانو بوێران.

 چەپڵەیەکی زۆری بۆلێدرا

 رابەرمان هەر بەشیرە  خاوەنی راو تەگبیرەدەنگێ بەرزبوەوە: 

 . هەموان بەیەکدەنگ وتیانەوە

 موشیرەهەم و یەسەرۆکمان هەر بەشیرە  زانادەنگێکیتر: 

 .بەچەپڵەوە دوبارەیانکردەوە

پلەو  بەشیر: رۆڵەکانم: با مۆڵەتێ بدەین بە دەسەاڵتی کوردیی ئێستا. ئێمە بەشوێن
ناگەڕێین. مەبەستمان گەیاندنی کاروانەکەمانە ا پایەو کورسیی فەرمانڕەوایی

 .بەکەناری ئارام

 چارەسەرییەکان

تە، کەچی دەنگێک بەرزبوەوە: گەورەم ئەوە دەیان ساڵە مۆڵەت ئەدرێ بەم دەسەاڵ
پێویستمان بەنەخشەڕێگایەکی بەپەلەیە  ئیتر بەسە. گەندەڵی زیاتر پەرەئەسێنێ.

 بۆرزگارکردنمان.

نەخشەرێگایەکی  لەچاوتروکانێکا خەیاڵەوەوقوڵتری بەشیر کەوتە دەریایەکی  
  .بۆمەبەستەکەی داڕشت
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بۆنەهێشتنی گەندەڵی، پەنایبردەبەر یاسای )ئەمەت لەکوێبو؟(. لەنەخشەڕێگاکەدا، 
بۆجێبەجێکردنی ئەو یاسایە، دادگایەکی سەربازیی تایبەتی پێکهێناو بەملیارەها 

بۆبوجەی هەرێمو بەسزای  گەڕانیەوەو دراوی گرانی لەگەندەڵەکان سەندەوە
گەیاندن. گوێی بەبڕوبیانوی گەندەڵەکان نەدا. هەر بیانویەکیان ئەهێنایەوە بۆهۆی 
دەوڵەمەندبونیان، ئەو دادگایە رەتیئەکردەوەو ئەیوت: ئەوە بۆسپیکردنەوەو 

یەک بەر سزای خستنو سامانەکانیانی  شۆردنەوەی پارە پیسو ناڕەواکانتانە. یەک
بەو سامانە زۆرەی کانی یەکخست.. چەکدارە هێزە هەمواڵو مڵکی گشتی. کرد بەم

و پڕچەکی سوپایەکی ئەوەندە بەهێزکۆیکردەوە لەئەنجامی چاکسازییەکانیدا، 
نی بااڵتربو لەهی داگیرکەرا ،پێکهێنا، کە لەروی چونیەتییەوەتازەبابەبەتی 

ا، ئەوە خۆی زانا گەورەکەی شەڕی یەکەمی کوردستان. لەهونەری شەڕکردنیش
 جیهانبو کە هەمو دنیای سەرسامکردبو بەنەبەردییە سەرسوڕهێنەرەکانی. 

ا، هەرێم هێشتا پارێزراو نەبو لەشەڕی داگیر کەرانی لەگەڵ ئەو راستیانەش
کوردستان. بەشیر بۆبەربەستی مەترسیی ئەوەی ئەو داگیرکەرانە نەبا 

لەدژی کورد، دیماغی ( ببەستن ٧٩٠٠ -مانی بەغدا)پەیپەیمانێکیتری وەک ئەوەی 
ا شت بۆئەوەی کورد لەهەلێکی گونجاوتۆکمەی داڕ تریخستەکارو نەخشەیەکی

بۆ نا؟ ئەی ئیراک واڵتی کودەتا  .دەسەاڵتی پایتەختیش بگرێتە دەس
، ئەفسەرانی نەتەوەیی دژی بەکر ٧٩٠٠سەربازییەکاننیە؟ کودەتاکانی: بەکر سدقی 

، ٧٩٠٩،  شەوا، دژی قاسم ٧٩٠٠، قاسم ٧٩٤٧، رەشید ئالی گەیالنی ٧٩٠٢سدقی 
، ئار، ٧٩٢٠،  ئەبدولسەالم دژی بەئس ٧٩٢٠ئەبدولسەالم و بەئس دژی قاسم 

،  باڵێکی بەئس دژی سەدام ٧٩٢٩، ئەبدولغەنی راوی ٧٩٢٠، بەئس ٧٩٢٠ئەبدولرزاق 
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سەرکەوتو  ەلەو هەواڵن گەرچی هەندێ ٠٢٢٠، شیئەو ئەمریکا دژی بەئس ٧٩٧٩
تا ئێستە فەرمانڕەوابن ، ئەی  ٠٢٢٠، شیئە ٠٢٢٠تا ٧٩٠٢نەبون.. ئنجا بۆچی سوننە 

 .؟کورد بۆنابێ ئەویش هەمان مافی هەبێ!

بەقەوارەیەکی ئەبێ ، نەخشەڕێگاکانی ێم لەسایەی ئەم سەرکردە بلیمەتەوهەر
توانی هەمو چەکێکی پێویست لەدراوسێکانی، بەجۆرێ کە ئە و کەمترنابێنددەوڵەمە

 لەزلهێزەکان بکڕێ بەپارەی کاش یا بەقەرزی نەوتو گاز. 

 ەیکردە سەر هەرێمو شارۆچکەیەکیدەسەاڵتی پایتەخت، هێرشێکی گەور ئەی ئەگەر
  ؟گرت

. لەهەمان کاتداو ەهێزێکی کەم هێرشەکە رائەگرمب :بەشیر دیسان دیماغی خستەکار
ان دەستی انئەدەموەوانداو ئابڵوقەیورەی ئبەسەر دو شاری گەئەدەم لەناکاو 

وە، مەەئەو شارە بچوکەتان ئەدڵئەسێو ئەڵێ هاواری لێهە ناچار پایتەخت .زمێلێناپار
 ئەو دو شارە گەورەیەمان بدەنەوە..

واتا : )شەڕکردن تا مردن( رەبکرێ. دروشمێکی تازەشی داهێنابەڵێ ئەبێ شەڕ بەوجۆ
نە شاخ، چونکە شەڕی ینو روبکەیجێبێڵشارەکان ناشبێ پشتنەکردنە دوژمن. 

، دوژمن بەشەڕی شەقام پشتی ئەشکێ شەقامی شارەکان کاریگەرترە لەشەڕی شاخ،
 دوژمن نابەڵەدە بەشارەکانو شەقامەکانیان.

ئەیوت  قەوارەکەی ا بەقەوارەکەی هەرێمی کوردستان. گرنگییەکی زۆرید ،بەشیر
. ئەو دەسەاڵتە کاتییە. هەرێم ئێستایهەرێم جیایە لەگەڵ دەسەاڵتە گەندەڵەکەی 
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ئێمە پێویستە ئەم هەرێمە بکەین بەبەردی بناغەی دەوڵەتی کوردستانی گەورە 
 لەدەریای سپییەوە تا کەنداو کە ئەوە مڵکو مافی رەوای خۆمانە. 

!!؟ ئێمە لەهەزاران ساڵ پێش ەی هۆی نەبونی دەوڵەتی کوردی چیەمریەم پرسی: ئ
 خۆی یۆنانی خۆمان هەیە!.ئێستەوە دەوڵەتی سەربە

 ا وتی:بەشیر لەوەاڵم

. هۆی نەبونی دەوڵەتی کوردی، چەندین دەوڵەتی کوردیمان هەبوە هەروەها ئێمەش
شکستی دەرونی -٧ئەگەڕێتەوە بۆ ژمارەیەک هۆکار، لەوانە: و دەوڵەتانەوە، لەدوای ئە

-٢تەوەیی. الوازیی هوشیاریی نە-٠دەوڵەتی ئەیوبی. -٤ئاینو ئاینزا -٠شاخەکان -٠
-٧٢نەبونی تۆڵە،  -٩سێ پەندەکەی زەردەشت -٠فرە پارتی.  -٧فرە میرنشینی. 

 چەک.. کە پێشتر بەدرێژی لەبارەیانەوە دواوم..-٧٧گەندەڵی 

نوێدام. بێگومان مریەمخان ئەبێتە هەوڵی دروستکردنی دەوڵەتێکی ئێستە منیش لە
     خانمی یەکەمی ئەو دەوڵەتە.

 

 .باڵیگرت ،ەوەو تۆزێ شەرمبەپکەنینو لەخۆشیا ،مریەم
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ماوەیەک فڕین بەسەر سلێمانیا، بەجلوبەرگێکی سپیی وەک جلی بوکێنیەوە،  دوای
 بە ویقارەوە، لەژێر تابلۆکەی بەشیرا نیشتەوە.
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 مریەم                                     
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، لێئەدا. دوایئەوە مریەمبۆ انلەماوەی ئەو فڕینەدا، هەر چەپڵەی و ئامادەبوانبەشیر
 بەردەوامبو لەسەر وتارەکەی: بەشیر

 هەمیستگانا ئەژیم کە پێیئەوترێ یترلەسنوری جوگرافیایەک رۆڵەکانم: من ئێستا
ە ئەدرێ بەمرۆڤ . هەلێکی تازەیتردنیائەچێلە شئەمی بەپێی ئاینی زەردەشتی.

وەرگرێ  ەوەی جارێکیتر بەئەزمونێکیترا تێپەڕێ تا بتوانێ جێگەیەکی باشتربۆئ
  بەرزەخ.بەم ئەفسانەیە ئەڵێ . ئیسالم لەبەهەشت

سەبارەت  بەپێی ئەو زانیاریانەی پێمگەیشتوەبەشیر بەردەوامبو لەسەر وتارەکەی: 
  :بەهەشتو دۆزەخ

 پێکهاتوە: سێ بازنەبەهەشت لە

مرۆڤانەی لەدنیادا نەتەوەو نیشتمانی خۆیان  بازنەی ناوەڕاست، تەرخانە بۆئەو-٢
دادپەروەریان تیا ئەنجامداوە. هەروەها  ردەستەییو کۆیلەیەتی.ێلەژرزگارکردوە 

بۆئەوانەش کە داهێنان بۆئەوانەی لەپێناوی نەتەوەو نیشتمانا شەهیدبون. 
ئەم بازنەیە خۆشترین  )ئیختراع(ی گەورەیان ئەنجامداوە کە راژەی مرۆڤایەتیکردوە.

 بازنەی بەهەشتە.

ا، بۆئەوانەی کاری خێرخوازیی گەورەیان بازنەی دوەم، بەدەوری بازنەی یەکەم-١
ئەوەندەی  کە بۆئەوانەش کەوتبنە زەلکاوی گەندەڵێو تاوانەوە.ئەنجامداوە بێئەوەی 

 یشتمانیان.و نتوانای خۆیان خەباتیانکردوە بۆراژەی نەتەوە
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 لەدنیادا بازنەی سێیەم لەدەوری بازنەی دوەم، بۆئەوانەیە هیچ خراپەیەکیان-٠
 .نەکردوە 

 بازنە پێکهاتوە: ێدۆزەخیش هەر لە س

بازنەی ناوەڕاست، تەرخانە بۆئەوانەی ناپاکیی نەتەوەییو نیشتمانیان ئەنجامداوە -٢
ئەم بازنەیە سەختترین سزای تیا  یا سیخوڕیو نۆکەریانکردوە بۆبێگانە. لەدنیادا.

 ئەنجامئەدرێ.

ڵکیان کوشتوە بازنەی دوەم، بەدەوری بازنەی یەکەما، بۆئەوانەی ناڕەوا خە-١
 لەدنیادا.

ئاژاوەگێڕو دزو درۆزنو دوڕو و گەندەڵو بازنەی سێیەم لەدەوری بازنەی دوەم، بۆ -٠
 هەر خراپەکارێ. 

وەک  ،لەهەندێ روەوە لەدنیاکەی پێشومان ئەچێ. ئەمیشهەمیستگانەش ئەم 
لەچەند دورگەو ناوچەیەک. من ئێستە لەناوچەیەکم کە بریتییە  ،ئەوەی پێشو

هەردوکیان پڕن لەگەندەڵی. ئەرکی  .لەناوەندێکی گەورەو هەرێمێکی بچوکبریتیە  
. ئەگەر بۆماوەیەکی دیاریکراو ئەسپێردرێمن  کەسانی وەکچاکسازی تیایانا بە

بەپێی پێوانەکانیتر . وەگەر نا، سەرکەوتوبوین، ئەچینە بازنەی ناوەڕاستی بەهەشت
  لێهاتویی خۆی.کردارو پێی هەر کەسەو بە ،ێین لەبەهەشت یا جەهەنمجێگیر ئەکر

 :بچوکەوە دەس بەچاکسازی ئەکەم. بەپێی ئەم بەرنامەیەی لەهەرێمێکئێستا من وا 
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  .نیشتمانی تا گەندەڵی بنەبڕ ئەکەمسەرەتا ئەبم بەدیکتاتۆرێکی -٧

بەرەنگاری ئەبمەوە. لەرێی لۆبیەکی ئاگرینەوە ئارامی  م،وی بێتە رێئە-٠
 ئەوەش کارێکی رەوایە. چونکە: یشا.و ر ئه سه گرم به سئه دهتا ناوەندیش ناهێڵم. لە

ری  با سه .تمانی خەڵکی هەرێمئەو ناوەندە بەشێکبوە لەنیش ، وه ڕوی مێژوییه هل
ویو فارس  له و ئه ی سوننه ین، چۆن!؟ ئه مینه که  ئێسته  مێنێو بڵێ ئێمه س سوڕنه که
 کو چۆن یه چ رێگه  بهمن ؟. ئنجا کە ساڵەهایەک فەرمانڕەوابون بونو نین نه  مینه که

ئەبێ کاتێ دیماغ ی نهێنیی خۆی و پرۆژه رنامه زو به ئاوه  وه ؟ ئهئەرکەکە ئەنجامئەدەم
 . .ئەخەمەکار!

، دیموکراسی توڕئەدەم هەتا ئەوکاتەی ەی هەمیستگانهەرێم ئەم بۆئێستەی-٠
 دیموکراسی.ئەگاتە ئاستی خەڵکەکەی زانیاریی 

خۆران  کەیان لەموچەی موچهسیستمی ئەو پارتایەتیە ناهێڵم کە بەشەبوجە -٤
ەو سەرچاوەی گەندەڵیو دوبەرەکیو شەرو پشێویی ناوخۆبونو باڵیان بەدەستی زیاتر

 نەیارانەوەبوە..

لە  انبڕوانامەی کە نجومەنێکی یاسادانان دائەمەزرێنمئە لەجیاتی پەرلەمان،-٠
 نەبێ.بەکەلۆریۆس کەمتر

 وەڕدار لەهەردو رەگەزبا و دژەتیرۆریهێزێکی سەربازیو پۆلیسیو ئاسایش-٢
ساڵیا مەشقی 17دائەمەزرێنمو بژێوییان لەئاستێکی بەرزا دابینئەکەمو لەتەمەنی 

ئەکەم بۆماوەی  ،ک بەهەمو گەنجێ، نێرو مێ نانی چهکارهێ تیی به سەربازیو چونیه
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دیماغیان ئەشۆمەوە لەخڵتەو خەوشی بێگانەپەرستیو سەرباری ئەوەی  ،مانگسێ 
 . گیانی نەتەوایەتییان تیائەچێنمتۆوی هەستو 

ئەچمەوەو دوا فلسی دزراو لە  او بوجەی گشتیی هەمو ساڵەکانبەژمێرە-٧
 گۆڕیشابن.. ر له گه گەندەڵکاران ئەسەنمەوەو بەسزای یاساییان ئەگەیەنم ئه

رگریو  کێکی به چه  مو جۆره هه ابینکردنی سامانی ژێر زەوی تەرخانئەکەم بۆد-٠
. ئەوەی ئەمێنێتەوە، وەک ماڵی سپی، هەڵیئەگرم بۆرۆژی رەش. تەنیا بەباجو  هێرش

کی  یه کانو موچه رەسمو گومرگو کرێو داهاتی گشتی، دەزگاکانی میریو پرۆژه
 ئەبەمبەڕێوە..   هەرێم تێروتەسەل، 

بەگرێبەستی درێژخایەن ئەیدەم بەکرێ  .کشتوکاڵی، خۆماڵی )تامیم( ئەکەم زەویی-٩
مەبەستی پیشەسازیو کشتوکاڵیو گەشتیاریو ی تایبەتو بەکۆمپانیای بیانی بۆبەکەرت
م  جێبونو خزمەتگوزاریی گشتیو هەلی گەشەدانیان بۆئەڕەخسێنم. گرنگیی ئه نیشته
خی  کرێو بایه ا ئهد ویه و زه ر ئه به کرێگیرا، گیان به ک به وییه ر زه هه که  دایه وه له  خاڵه

یش ڕواو زیاترین سود فیڕۆ نه به  هێنرێ تا کرێکه کارئه  چاکی به زانرێو به ئه
  بەمیللەت ئەگا.

س  موکه تیش بۆهه رتی تایبه رتی گشتیو بۆکه م بۆکه که ئازادئه  نارده و هه هاورده-٧٢
 رزانبێو جۆریش باشتربێ نرخی کااڵ هه   هۆی کێبڕکێوە تابه

ان لەنوکەوە، لەسەر سیستمی رۆژئاوایی دائەمەزرێنمەوەو رۆتین فەرمانگەک-٧٧
% فەرمانبەرانی بەتوانا، بەموچەیەکی تێروتەسەلەوە، ئەهێلمەوەو ٠٠ناهێڵمو تەنیا 
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% ەکەیتری لەکەرتی تایبەت ئەڕەخسێنمو بوار بەکرێکاری بیانی ٧٠هەلی کار بۆ 
تاوانێکی نیشتمانی  نادەم مەگەر پسپورەکان. گەندەڵیش بەهەمو جۆرەکانیەوە،

 ئەبێو لێبوردنی نابێ.

 تەنیا یەک زانکۆ، لەئاستێکی بەرزا، ئەهێڵمەوە بۆدەرچوانیلەم دۆخەی ئێستادا، -٧٠
باش. خوێنکارانیتر بۆپەیمانگەکان، یا رو بکەنە کەرتی تایبەت. گرنگی زیاتر زۆرپلە

 ئەدەم بە پەیمانگە پیشەییەکان..

 ککەوتوانی بێ داهات، ئەبەخشم.بیمەی رادەی کەمی ژیان، بە پە-٧٠

دڵنیایی تەندروستی بۆهاوالتیان دابینئەکەمو پەرە بەنەخۆشخانە گشتییەکان -٧٤
هلیو نۆڕینگەو ئەزمونگە تایبەتەکان ناهێڵمو موچەی  ی ئه خانه سته ئەدەمو خه

 پزیشکو ئەزمونکار بەپێی بارستایی کارەکانیان لەنەخۆشخانە گشتییەکانا ئەبێ..

 امۆستایان لەهەمو قۆناغەکانی خوێندنا بەپێی بڕی وانەکانیان ئەبێ.موچەی م-٧٠

پێی یاسای  به تەکان تایبه کارو پلهیاساموچەی خانەنشینیی سەرۆکو وەزیرو -٧٢
 بێ.. خانەنشینیی شارستانیو سەربازی ئه

 م.زمانێکی فەرمی دەستەبەرئەکەمو گرنگیش بەشێوەزارەکان ئەدە-٧٧

 لەدیدی نەتەوەییەوە ئەنوسمەوە. مێژو-٧٠

 هەرلەقۆناغی سەرەتاییەوە، پەروەردە ئەخەمە سەر رێچکەیەکی نەتەوەیی-٧٩
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و بەناوەندی خوێندنو زانیاریهەمو مزگەوتو پەرستگەو کەنیسەکان ئەکەم -٠٢
هەموکەسێکیش ئازادئەبێ لەماڵی خۆیا ئاینداریو خواپەرستیی خۆیبکا،  کۆمەاڵیەتی.

 یا نەیکا.

شگرو پێشگری بەگو ئاغاو شێخو هاجیو مەالو کوێخاو میرزاو هاوشێوەکانیان پا-٠٧
 ناهێلم.

دەستورێ دائەڕێژم سەروەریی یاساو مافو ئازادیی تاکەکەسو پێکهاتە ئاینیو -٠٠
دیاریکرابێو یاساکان لەدەستورەوە  تیا هەرێمیی تیاپارێزراوبێو سنوری نەتەوەییەکان

 سەرچاوەبگرن..

 یین لەهەمو ناپاکێکی نیشتمانو هەمو گەندەڵێ ئەدەم.بەدەستێکی پۆاڵ-٠٠

ئەدەمەوە بەپێی بنەمای هەرێم بەرپەرچی هەمو دەسدرێژییەکی دەرەکی بۆسەر -٠٤
 دان بەدانو چاو بەچاوو سەر بەسەر.

 دەسەاڵتو نازناوی بنەماڵە ناهێڵم.-٠٠

* 

 بەشیر موشیر.ینەوە بۆگردبونەوەکەی باخچەی لێرەدا، بۆ وەبیرهێنانەوە، ئەگەڕێ

دا، وردەوردە هاوبیرانو هاوڕێیانێکی زۆر سەرۆک بەشیر لەگەڵ دەسپێکردنی وتەکانی
 :بەمجۆرە ندااگردبونەوەو گوێبیستی وتەکانی سەرۆک بەشیر بونو رای خۆیان پیش
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ساڵ زیاتر  ٠: نهێنییەکی ترسناکی ئاشکراکردو وتی )من بەر لە شوان 
دەسەاڵتدارەکانی ئەمڕۆم بینی لەگەڵ هەندێ کۆبونەوەیەکی یەکێ لەهەرە 

الیەنگرانی پارتەکەی کەزۆر بەتوندیو زمانێکی زۆر زبرو بێئەدەبیانە هەڕەشەی 
لەناوبردنی ئەم  قەوارە سیاسییەی ئەکردو فەرموی هەرئەبێ ئەو خەونەیان 
لەگۆڕنێم( بێگومان ئەو هەڕەشەیەو پیالنەکانی ئێستەش بۆهەمان مەبەست، جگە 

 ئەستور، دەستی دەرەکیشی لەپشتە..ڕقی  لە

ئار،: )ئاماژەی بۆ مەترسیی ئەقڵی خێڵەکی کرد(و وتی. سەردەمی خێڵ بەسەرچوە. 
 ئێستا گرەو بەزانست ئەبرێتەوە..

کەمال: نابێ تاهەتا قاچمان هەر لەناوەوەی سنوری خۆمانبێ. کاتی ئەوەهاتوە کە 
ڵی دوژمن نەهێڵین. بەوە وەی ئەو سنورەش دەسبوەشێنینو ئارامی لەناوماەلەدەر

 دوژمن دێتە سەرچۆک. یەک لەسەر هەزاری کۆمەڵکوژییەکیش ناکەوێ لەسەرمان..

پشکۆ: پێداگریکردلەسەر نەمانی پارتایەتی لەم هەرێمەی ئێمەدا، وتی هیزب هۆیە 
ە قوربانی هۆ! وەک بتپەرستەکانی اتئامانج. هیزبی کوردی ئامانج ئەکنەک 

ندەڵییە، کورد پێویستی بەکوردایەتییە نەک قورەیش! هیزب سەرچاوەی گە
هیزبایەتی. هیزب کەرتمانئەکا، کوردایەتی یەکمائئەخا. سەبارەت چاکسازی وتی 
ئەبێ لەخۆمانەوە دەسپێبکەین. ئەوی بیەوێ چاکسازیبکا کەس دەسیناگرێ، بەڵکو 

 ئەو گرەوئەباتەوە..
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ە دەسپێبکەین، دلێر: ئەبێ چاکسازی گشت روەکانی ژیان بگرێتەوە، لەخۆمانەو
دوژمنان هەوڵئەدەن بیری نەتەوایەتی بخنکێنن، ئەبێ بڕواهەبێ کە ئەتوانین 

 چاکسازی بکەین..

 یارە: ئیرادەی بەهێزو دڵسۆزی لەهەموشت بەهێزترە. 

هێمن: جگە لەچاکسازی هیچ جێگرەوەیەکیترمان نیە. ئاماژەی بۆخاڵێکی گرنگ 
 وکاڵییە.ئەویش بەهێزکردنی کەرتی پیشەسازیو کشت ،کرد

تەنگژەی هوشیاریی گشتییە. هەر لەوێشەوە ، ئاوات: مەترسیدارترین تەنگژە
تەنگژەکانیتر ئاڵۆزئەبنو دەرهاویشتەی ماڵوێرانکەری لێئەکەوێتەوە. خۆگونجاندن 
لەگەڵ دۆخی خراپدا، ئاقڵبوننیە، هەر نەتەوەیەک چەپڵەی موچڕکاویی 

کسازی لەناو پارتەکانی بۆسوکایەتیکردن بەخۆی لێدا، شایەنی رێزنیە، چا
کوردستانا، لەهیچەوە بۆهیچ ئەچێ، گەمژەییە چاوەڕوانی ئومێدیان لێبکرێ. 
هوشیاریی گشتیو دروستکردنەوەی کەسایەتیی تاکی کوردو ئینتیمای بۆنیشتمان، 

 جێگەی هیوایە..

: زانست ئەوەی سەلمانوە کە ژینگە، جۆری ژیان ئەگۆڕێ. بۆنمونە: رەنگی کامیل
، لەهەر ژینگەیەکا جۆرێکە،. نە خورما لەژینگەی فێنکا ئەڕوێ، نە پێستی مرۆڤ

گوێز لەژینگەی گەرما. فرەپارتیش بەوجۆرەیە. لەکۆمەڵگەی قاڵبو بەدیموکراتی، 
 بەرهەمدارە، لەنادیموکراتیا، زیاندارە..
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و ٧٧٠٩چاکسازی لەدەوڵەتداریا، یەکەمجار لەشۆڕشی فەرەنساوە سەریهەڵدا ساڵی 
ڕۆژئاوا بەگشتی. پاشایەتی گۆڕی بۆکۆماریو سیستمی دیموکراتیو تەشەنەیکرد بۆ

فرەپارتیو سەروەریی یاساو مافی مرۆڤو مافی ئافرەتو نەهێشتنی دەرەبەگێتیو 
و جیاکردنەوەی و گۆڕینی سیستمی ئاینی بەدنیایینەهێشتنی کۆیلەیەتی

ات. ئەو دەسەاڵتەکانو ئازادیی رادەربڕینو یەکسانیو گەڵێ ئەنجامیتری لێبەرهەمه
، بەڵکو سااڵنێکی خایانو خوێنی بۆڕێژرا. ئەو نچاکسازیانەش بەکوتوپڕی نەبو

شۆڕشەش لەئەنجامی بیرو تێڕوانینەکانی ژمارەیەک لەرۆشنبیرانی فەرەنساوە 
 بەرپابو.. 

، فرەپارتی لەچەرخی بیستەما سەریهەڵدا بەبێئەوەی زەمینەی لەهەرێما
میرنشینی هەبو کە ئەویش جۆرێبوە دیموکراسیی بۆسازکرابێ! پێشئەوەش فرە 

 . هەنێ جاریش داگیرکەرانمانالەفرەپارتیو هەردوکیان بە زیان شکاونەتەوە بەسەر
بەمەبەستی کەرتوپەرتکردنی دەسیانهەبوە، یا هاندەربون، لەدروستکردنیانا 

بەگژیەکتراکردنیان. شەڕی خۆبەخۆی میرنشینیەکانو شەڕی نێوان  کەمانونەتەوە
. ماناتەش فرەپارتی رێگرە لەڕێی یەکێتیپارتەکان، بەڵگەی ئەم راستییەن. ئێس

. هەروەها لەڕێی سەربەخۆییشمانا. فرەپارتی رێگرە لەڕێی چاکسازیا لەهەرێم
 سەرچاوەی هەمو گەندەڵییەکانە..

تائێستا،  مانوبەدرێژایی مێژوئێمە ری یەکن. دیموکراسیو فرەپارتی، تەواوکە
نە لەدەوڵەتانی  مان،نەدیوە، نە لەخاکی خۆ مانبەخەویش، دیموکراسی

  ەیە، وەک ئەوبۆنەتەوە دواکەوتوەکان. دیموکراسیو فرەپارتی مانداگیرکەران
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. دیموکراسی، واتا تبۆلوت بەریبێو دەسببەگەورەیی فێری پاڵوخواردن 
ی گەل. بەاڵم لە واڵتە دواکەوتوەکانا، بەهەرێمەکەی فەرمانڕەوایی زۆرینە

بەکورتی، دیموکراتی ئێمەشەوە، واتا فەرمانڕەوایی کەمینە بەسەر زۆرینەی گەال..
 واڵتانی وەک ئێمە: دەهۆڵێکە هەر لەدورەوە دەنگی خۆشە.بۆ

فەیلەسوفی ئەڵمامی، تریتیشکە، ئەڵێ: فرەپارتی بۆگەالنی ئازاد پێویستە، بەاڵم ئەو 
ەالنەی کە هێشتا لەقۆناغی تێکۆشانان بۆرزگاریو سەربەخۆیی، بۆفرەپارتی ناشێن، گ

بەڵکو پێویستیان بەتەنیا یەک رێکخستنی نەتەوەیی هەیە. وەک بەڵگەیەکیش 
ناوچەی بێدمۆنت بەنمونە ئەهێنێتەوە کە چۆن لەژێر کاریگەرێتی کافورا هەمو 

 .٧٠٠٩پارتەکان یەکیانگرت ساڵی 

 پارتە کوردییەکان ئەڵێ::بێشکچی سەبارەت 

 .زیاتر ئەچنە خانەی رێکخراوێکی سوپاییەوە-٧

هەر کوتێکی کوردستان لەالیەن چەن هیزبێکەوە پارچەپارچەکراوە. زوربەیان -٠
 درێژەپێدەری پەیوەندییە خێڵەکیە فیودالیستەکەن لەکااڵیەکی مۆدێڕنا.

 .ئەکەنلەنێو ریزەکانی خۆشیاندا کەمتر شێوازی دیموکراتی پەیڕەو-٠

 .چەن سەرکردەیەکی ئۆتۆکراتی، رێگەی توانا تازەکان نادەن-٤

لەڕوی ئایدۆلۆژییەوە، راڕاو هەرزەن، هەر رۆژەی لەئاوازێ ئەخوێنن. ئااڵهەڵگری -٠
 .مارکسیبونو ئێستا سەرلێشێواو
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بڕوانەبون بەخۆیانو پشتبەستن بەداگیرکەرانی کوردستان. رێخستنێکی فشوفۆڵ. -٢
 بەسیاسەت تێئەگەن.درۆودەلەسە 

بەچاوی  ەکانیانەوە، کارە ناپەسنەکانی پارت٧٩٢٤ جگەلەوانە، میللەت لەساڵی
. ئێستاش الی کەس شاردراوەنیە کە پارتەکان شێوەی کۆمپانیای دیوەخۆیان

بازرگانیان وەرگرتوە. لەبەرئەوە، ئێمە بەئەرکی سەرشانمانی ئەزانین، دو رێگە 
 :ی ریشەییدابگرینەبەر لەپێناوی چاکسازییەک

)وەک  رێمی ئەخەینە بەردەم دەسەاڵتی هەبەرنامەیەک بۆچاکسازیی ریشەی-یەکەم
 هکومەت نەک هیزب( بۆئەنجامدانی لەماوەیەکی دیاریکراوا. 

ئەگەر ئەو بەرنامەیە جێبەجێکرا، میڵلەت ئەبێتە پشتگیری هکومەتی هەرێم. -دوەم
زانستیو کردەییە بۆچارەسەر،  وەگەر نا، بەپێی بەرنامەی دوەممان کە بەرنامەیەکی

ۆی چاکسازیی تەواوەتی میللەت خۆی جڵەوی فەرمانرەوایی ئەگرێتە دەستو خ
 .ئەنجامئەدا

 ئستا هەرێمەکەی ئێمە  لەدنیای پێشومان  بزانین که  راستییهو  بێ ئه کی ئه پێشه
  تی ئێسته تایبه رێ. به ناویبه له  تێکنیه وڵه سپاوو بۆهیچ هێزو ده کی چه راستییه  بۆته

.. لەهەمانکاتا بیپارێزن   کانه ندیی زلهێزه وه رژه به له  ،بەهۆی بونی نەوتو گازەوە
دوریشنیە کەللەپوتێکی سەرکەشی خاوەن دەسەاڵتی یەکێ لەداگیرکەران 

 هیرشیبکاتەسەر، بەاڵم لەئەنجاما سەرکەوتونابێ.  
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سەربازیی بەهێزو لەگەڵ ئەو راستییەشدا، هەرێم پێویستیی بەسیستمێکی بەرگری 
بەچاکسازییەکی ریشەییو هەنگاونانی کردەییو بوێرانە هەیە بەپێی بەرنامەو 

 .. کە ئاماژەیان بۆکرا. نەخشەی زانستیانە

دەسپێشخەرییەکی باشە کە هەندێجار کابینەیەکی هەرێم، مژدەی چاکسازی ئەدا 
ەش. بەمیللەت. میللەتیش خوازیارە کە ئەو چاکسازییە، ریشەییبێ نەک روک

چاکسازییەکی ریشەییش، بەبێ البردنی مۆتەکەی هیزب لەسەر بوجەو سامانی 
هەرێم، بێئەنجامئەبێ. هیزبی کوردی، وەک مشار بەپاڵپێوەنانو بەڕاکێشانیش 
جەستەی قەوارەکەو خەڵکی هەرێم ئەبڕێو سامانی میللەت ئەخوا. وا سااڵنێکی زۆر 

ساڵیا  ٧٠ستا، ئەبوایە لەتەمەنی بەسەر تەمەنی هکومەتی هەرێما تێئەپەڕێ، نەک ئێ
)تەمەنی باڵقبون!( ئەم هکومەتە بکەوتایەتە سەرپێی خۆیو لەقەیومی هیزبایەتی 

، چاکسازیی بنەڕەتی رزگاریببوایە. ئيستەش بەبێ البردنی مۆتەکەی هیزبایەتی
لەبوجەی هەرێمو داهاتی دەروازە سنورییەکانو تانکەرە نەوتو  ناکرێ. هیزب

هاوردەو قۆنتەراتەکانو چیوچییتر ئەخوا! کەچی موچەی ئەندامەکانیشی هەناردەو 
بەشێوازی بندیوار لەبوجەی هەرێم دابینئەکا سەرەڕای بەخشینەوەی موچەی 
خانەنشینی بەپلەی وەزیرو گزیر بۆخەڵکانی سەر بەخۆیان کە تیایاناهەیە یەک 

 رۆژیش فەرمانبەر نەبوە.

هەرێم بەهیزبو موچەی بندیوار لەوەدایە،  مەترسیی گەورەی پارتایەتیو پارەدانی
چینێکی مشەخۆرو گەمژەو تەمەڵو بێبەرهەم دروستئەبێ کە بایەخ بۆبیرو تواناو 

 بەپێی بیردۆزەی )پێویستی دایکی داهێنانە( داهێنانو زیرەکیو بلیمەتی ناهێڵێ.
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 بەبێچاوەڕوانی لە هیچ هیزبو هیچ ئەندامێکیان ناکرێ کە داهێنانێ بکەن، چونکە 
ئارەقی ناوچەوان، هەمو پێویستییەکی ژیانیان دابینکراوەو وەک گای ئەلی هەر 

و ئەنجام خۆیانئەلێسنەوە. لەبەرئەوە ئامێری بیریان ژەنگهەڵئەهێنێو لەکارئەکەوێ
ی دنیای ئەم دیاردەیە، لەهیچ واڵتێکی یاساسەروەر. زەرەرمەندی گەورە میللەتئەبێ

 نیە.  ا بونیپێشومان

دو سوپاو میلیشیا نیە. ئەمە دیاردەیەکی زۆر  ،ای یاساسەروەرلەهیچ دەوڵەتێک
ترسناکە. یەکەم مەرجی چاکسازی: البردنی دەستی هیزبە لەسەر بوجەو 
داهاتەکانی هەرێم. دوەم مەرج: یەکخستنی هەمو هێزەکانی چەکدار. هەروها 
یەکخستنی هەمو دەزگا هکومییەکانو نەهێشتنی هەمو دیاردەیەکی دو ئیدارەیی 

ەدناو. لەهەمان کاتا پێویستە مەشقی سەربازی بەهەمو کوڕو کچێکی هەژدەسااڵن ب
ت  باره مانگ. سەربازیی خۆویست )ئیختیاری(ش پەیڕەوکرێ. سه ٠بکرێ بۆماوەی 

کارگەی  و کی قورسو فڕۆکه ن چه ئاماده  که  یه هه  رچاوه ندین سه ک، چه چه
وتو گاز بفرۆشن. واڵتێکی وەکو  هرزی ن قه تۆڕی دژەئاسمانیش به دروستکردنی چەکو

نەرویج، بۆنمونە، تەنیا بەداهاتە ناوخۆییەکانی: موچەو پرۆژە مەدەنییەکانی 
دابینئەکا. هەمو داهاتی نەوتەکەی تەرخانئەکا بۆپرۆژە سەربازییەکانی، ئەوەی 

 هەرێمەکەی سەر زەویمان. با ی تەنگانەە، ئەیکا بە یەدەک بۆرۆژئەشمێنێتەوە
. بەجۆرێ کە هیچ خۆیبۆبەرگری لەقەوارەکەی  اکتەرخان یسامانە سروشتییەکان

، بەتایبەتی یالەهەمو داهاتەکان بێرونکاربا  ببەزێنێ. یانەکانێ سنوردوژمنێ نەتو
نەوتو گازو دەروازە سنورییەکان. هەمو داهاتەکان بخرێنە ناو بوجەی گشتییەوەو 

ماری کۆتاییو وردبینیی بۆبکرێو دواجار میزانییەی بۆرێكخرێ. لەکۆتایی سااڵ ئەژ
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، یانهاوردەو هەناردەبا  .اندیوانی چاودێریی دارایی خرێتە بەر دیدی میللەتوب
رەهاکرێن بۆهکومەتو بۆکەرتی تایبەتیش. بۆئەوەی لەئەنجامی رکابەری 

موچەی زۆری پلە بەرزەکانو  ااڵ هەرزانو جۆر باشو باشترکرێ.)مونافەسە(ەوە ک
%پێویستە بۆ ٧٢ی مان، بۆکڕینی ویژدانیانە. کەمکردنەوەی بەڕێژەئەندام پەرلە

. ناشبێ موچەی خانەنشینیان بدرێتێ. ئەتوانن، دوای ئەو ی هەرێمرۆژگاری ئەمڕۆ
پۆستانەیان، بگەڕێنەوە بۆسەر کارەکانی پێشویان تا خزمەتی خانەنشینی 

 .ەدنیادال تەواوئەکەن بەپێی یاسا. ئەمە دەستوری هەمو واڵتانی پێشکەوتوە
کەمکردنەوەی کەناڵە ئاسمانییەکانو زانکۆ هکومیەکان کە بەبوجەیەیکی زۆر گەورە 
بەڕێئەکرێن. کەناڵی زۆر، بەبەرنامەی پڕوپوچ پڕئەکرێنەوە. زانکۆی زۆریش، 
نەوەیەکی بێبەرهەمی لێئەکەوێتەوە. دەرچوەکان ئەبنە کوردەکەی لەهەردو 

کاری دەستوبازو بکەن!. ناچار رو  جەژنبو! نە دائەمەزرێنرێن، نە لەڕویاندێ
یش لەناو لەهەندەران ئەکەن، بەدەگمەننەبێ ناگەڕێنەوە، نە خۆیان نە مناڵیان. دوای

ئێستا چەن ملیۆنێ  وەک نەوەکانی سەالهەدینی ئەیوبی. میللەتانیترا ئەتوێنەوە
! ئێمەن. ئەمەش جۆرێکە لەجینۆسایدی کورد لەو واڵتانە لەژێر مەترسیی توانەوەدا

ەشێ ئەم دیاردەیە بۆئەو نەتەوانەی دەوڵەتیان هەیە، ئەو مەترسییەی نەبێ، بەاڵم ئ
 تواننەوەی ئاشورییەکان بۆنمونە. بۆنەتەوەی بێدەوڵەت، مەترسییەکە گەوەرەیە،

گرنگیدان بەکەرتی پێشەسازیو کشتوکاڵیو گەشتیاریو ژینگەو ئاژەڵداری بەپێی 
ێڕانەوە بەمیالکی فەرمانگەکاناو چاوگانستیو کردەیی نەک هەر قسە، نەخشەی ز

کەمکردنەوەی فەرمانبەرو نەهێشتنی رۆتینو رەخساندنی هەلی کار بۆیان لەکەرتی 
دابینکردنی دڵنیایی  بیمەی رادەی کەمی ژیان، بۆپەککەوتوانی بێداهات. تایبەت.
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تەندروستی بۆهاوالتیان، پەرەدان بەنەخۆشخانە گشتییەکان، موچەی پزیشکو 
موچەی مامۆستایان لەهەمو  ندروستی بەپێی بارستایی کارەکانیان..کارمەندانی تە

داڕشتنی دەستورێ بۆهەرێم کە  ڕی وانەکانیانبێ.قۆناغەکانی خوێندنا، بەپێی ب
ی سەروەریی یاساو مافو ئازادیی تاکەکەسو پێکهاتە ئاینیو نەتەوەییەکان

 سەرچاوەبگرن.رەوە دیاریکرابێ، یاساکان لەدەستوتیا  هەرێمیتیاپارێزراوبێ، سنوری 
ن کانما وه وا ناخی نه کرێ، ئه نه وه  ر ئه گه . ئه وه مناڵییه له نەتەوەییی  رده روه په
زانستیو کاری کردەیی توێژینەوەی   وه. کرێته پڕئه نەتەوەیی ی دژه رده روه په به

ربێو  روه ڕاستی سه یاسا، به ستیو هەست بەکەمیکردن. ێی خواردهگر له بۆرزگارکردن
بۆ تێپەڕاننی تەنگژەی  کنۆکرات( پێکبێ. ر )ته وه ی پیشهسان که زیران له نی وه نجومه هئ

ئاستی نێودەوڵەتیا،  له ئابوری، پەیڕەوکردنی بەرنامەی دەسگرتنەوە )تەقەشو،(.
ی رۆژهەاڵت یا رۆژئاواوە. نەرمیو سیاسەت لەگەڵ  ته به سه  خرێنه کان نه مو هێلکه هه

 زلهێزەکان..

ک  وه و ئەڵێین:کەینەوەانئەدوبارەیئەکەین لەسەر ئەو خااڵنەو  داگریێپتێبینی: 
کنین، کۆمەڵگەکانیش چونیەکنین، هەرکۆمەڵگەو لەهەر  کان چونیه چۆن ژینگه

سیستمێکی بۆئەگونجێو گەشەی   باتێکو جوره سەردەمو بارودۆخێکا، جۆرە خه
، کااڵی بەقەد بااڵی قەد بااڵبێ. ئەشێ ئەم راسپاردانەپێئەدا. واتا ئەبێ کااڵ لە

تی سەربەخۆش دابینبکا.  وڵه لی گونجاوا ده هه لهبێ، ی کوردستانهەرێمئەمڕۆی 
ێم  ئایندە، بەرنامەی جیاوازی خۆی ئەبێ. بەپەیڕەوکردنی ئەو خااڵنەش، هەر

اگیراوەکانو ر ەنامێنێ. بەڵکو ئەتوانێ موچ ناوەندپێویستیی بەبوجەو موچەی 
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بۆئەوەی متمانە  راوەکانی بەڵێندەرانیش ئازادکرێنڕاگیپێشینە پاشەکەوتەکانو 
 ..دروستبێتەوە بۆپڕۆژەی نوێ.

چاکسازیە بۆهەمو هەرێم. نابێ ناڕازیبونی الیەنێ، ببێتە بیانو  ،ئەم راسپاردانە
بۆالیەنەکەیتر. هەر الیەنێکی رازی لەناوچەکەی خۆیا پەیڕەویکا، سۆزی میللەت 

 بۆخۆی رائەکێشێ..

بەسەرۆکایەتی هەر کەسێ، شانبداتە بەر چاکسازییەکی لەوجۆرە با کابینەی هەرێم 
لەماوەی ساڵێکا. وەگەر نا، ئەوسا ئەرکی میللەت ئەبێ خۆی دەساڵت بگرێتە دەستو 
بەرنامەیەکی لەوجۆرە پەیڕەوکا. گرتنەدەستی دەسەاڵتیش بە دو رێگە ئەبێ: یا 

یا لەڕێگەی  بەڕاپەڕینێ بەسەرکردایەتی قارەمانێکی هەڵکەوتوی نەتەوەیی،
باشتر وایە کار نەگاتە  .بەپاکی سنوقەکانی دەنگدانەوە بۆهەڵبژاردنی گشتی

ئەوسا ئەرکی هەمو کەسێکی کوردپەروەر، ئەوەئەبێ: بەپێچەوانەوە،  خوێنڕشتن.
با ئەم هەولی زیاتربدا بۆخۆرێکخستنو بۆباڵوکردنەوەی هوشیاریی نەتەوەیی. 

ەرکی گەلو دڵسۆزەکانێتی گلەییو لەهەمو بارێکا، ئەوە. بوارەش تاقیکرێت
 .گازندەکانیان بکەن بەکردار.

 چەپڵەیەکی زۆر لێدرا

 لەو ماوەیەدا بەشیرو مریەم لەگفتوگۆی خۆیاندابون.  



` 

224 
 

جەپڵەکان، بەشیر بەئاگاهاتو وتی شادمانم بەوەی وەجاخم رونە. ئەوەتا  یلەدەنگ
ا چەپڵەی هەزارانێکیترنم، لە وتەو نەک هەر هەوتەی مژدەبەر، بەڵکو ئامۆژگارییەکا

 ئەزرنگێنەوە..

 رۆڵەکانم: .

 بەڵگەنەویستە، چەک، هۆکاری هێزە بۆسەروەریی نەتەوەکان بەگشتیو نەتەوەی
، چونکە چەکیان زیاترو مانابەتایبەتی. داگیرکەران بۆیە زاڵن بەسەر ئێمە

کاریگەرترە. ئەوەی هەندێ دەوڵەتی کردوە بەزلهێز، چەکە. پاراستنی نەتەوەکانو 
یەکجار پێویستبێ بۆگەالن،  سەرکەوتنیان لەجەنگەکاندا، هەر چەکە. ئەگەر چەک

هەرچوارپەلی بەستراوەتەوەو چەک  گەلی ئێمەدوجار پێویستە، چونکە  ئێمەبۆ
هۆکاری کردنەوەو رزگاربونیەتی. هەمو زاراوەکانی ئاشتیو برایەتیو دیموکراتیو 

تد درۆو نوستانو کوڕوزانەوەو...همافی مرۆڤو دەستورو یاسا نێو دەوڵەتییەکانو دا
، کەس ەیندابین نەک مانسەروەریی خۆ مانئەگەر خۆ ئێمەچەواشەکاریو بێسودن. 

پێناکرێ. چەک  مان، بەبێ چەکی کاریگەر، هیچنییەکگرتوشبوە نایەت. مانەبەتەنگ
ئاراستەکەری چەکە، بیرو چەک تەواوکەری  دروستکەرو پارێزەری بیرە، بیریش

 یەکدین. 

 داخسابێ، لەئێستااکردنی چەکی کاریگەرمان بۆنەڕەلەڕابوردودا هەلی پەیئەگەر 
ان، پەیداکردنی چەکی ئەوتۆیە یبەردەستە. لەپێشترین )ئەولەویەت(لە ئەو هەلە

 بمانپارێزێ لەئۆپراسیۆنەکانی داگیرکەران کە هەمو کاتێ چاوەڕوانکراوە لەالیەن
ڕینی چەک پێش هەمو با ک. گیرێرۆژئاوا وەر. با وانەیەک لەنەوەداگیرکەرا
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: چەکی دژە ئاسمانییە. ئەگەر . لەپێشترینی جەکیش بۆئەمڕۆرێپرۆژەکان بخ
کە دەوڵەتی  بۆنمونە پارەی کاشیش نەبێ، بەقەرزی نەوتو گاز چەک دابینئەکرێ.

ئیسرائیل دامەزرا، کاری لەپێشینەیان دەستەبەرکردنی چەکبو کە بوە هۆی 
واتا دوای هەشت ساڵ لەدوستبونی  .٧٩٠٢ساڵی  واڵتیتردایان بەسەر چەندین زاڵبون
وڵتی چەکی هاوپەیمانان هەرەسی بەدەا. کەیان. هەروەها لەشەڕەکانیتریشقەوارە

پشتی ئەڵمانی شکاند!. فڕۆکەکانی ئنگلیز  ئوسمانی هێنا. بۆمبای ئەتۆم
پاشانشینەکەی شێخ مەهمودی لەناوبردو چەندین نمونەیتر. پارەی کڕینی 

یەک فڕۆکەی جەنگیش، کەمترە لەپارەی ساڵێکی گەندەڵی. با جارێ ژمارە
 هۆکارەکانی راگەیاندنو زانکۆکانو پرۆژەکانی تونێلو باڵەخانەی بەرزو شەقامی زۆرو

وەو دەستگرتنەوە )تقشف( لەهەمو ەرێنهاوردەی فەنتازیاو هاوشێوەکانیان کەمک
ا رەجەب بەتەنیا تۆپی بوارەکاندا تا ئاسایشی نەتەوەییمان دابینئەکەین. وەست

اوەی سااڵنێکی زۆری تەمەنی جەنگیی دروستکرد بۆ میرنشینیی رەواندز. کەچی لەم
و ەسە ئیتر بودەڵەیب ئەمە شورەییە.فیشەکێک دروستکرێ!.  وەنەتوانرا ،اهەرێم

چەکی ئێکسپایەری بەسە ئیتر دەسپانکردنەوە لەمولەو بۆ هەنێ  گەندەڵی.
ەش مرۆڤین وەک مکڕین یا دروستکردنیان. خۆ ئێدەوڵەتان. ئەی خۆمان چین!؟ 

 ئەوان. 

 چەپڵەیەکی زۆر.

 بەشیر موشیری گەورەی گەورەکان

 دوای گەشتی ژیانبەو ئاڕاستەیە، 
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 وەک بۆمبای ئەتۆم سێ دانەی تەقان

 جیهان، دوەم بۆ گان تهەمیس بۆ یەک

 مریەم شاجوانی جوانان سێیەم بۆ

 مریەم هاتەدەنگو وتی:

 بێ دەوڵەتین، کوا قارەمان؟( رومانکردە قارەمانو وتمان:لەهۆنراوەی )بۆ 

 

 لەیەک کاتا، بەچوارالدا، یەکەمین دەسوەشێنەربە

 ئاشتی لەلولەی چەکدایە، چەکی گران پەیاکەربە 

 :گرنگیی چەکیەش ئەخەینەسەر خەرمانی هەمانبیرۆکەو هەمانشارالێرەدا ئەم 

  هۆنراوەی چەک

 م که ویسته خۆشه

 م مو ده شێری هه

 ق ییو ره زه نی دڵی بێبه خاوه

 ق ڵی شه ى ئاوه ئه
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 دۆستی دێرینی دارو تێاڵو لیس

 ربازو پێمیمو پۆلیس هێزى سه

 ند رێو ناوه  ئاشتیپارێزى دوره

 ند وه جێو ره ى ئارامیی نیشته مایه

 وام باوى رده مێکی به رهه تۆ به

 ى چاوى ڕێ، بیلبیله دکار لێگه به

  هۆیه ی، تاوانکار تاوان تۆ نایکه

  ری تۆیه شو پاڵنه و دڵی ره ئه

 ستی فریادى ده ,ن ما، تۆ بۆخاوه

 جێکاری بریارى دادی جێبه

  نگی دلێره ده  تۆوه زلهێز به

  رمانی شێره کو فه رمانی وه فه

 ری پشتوێنی سنور ى پارێزه ئه

 ستور ریی ده روه ڵغانی یاساو سه قه
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 نگ ئامێری پارسه

 نگ دانی جه بۆئاسایشو رونه

 ى ما، وه واو گێڕانه ۆکاری رهه

 زا، بێ الفو گه

 شخوراو ى به ئێمه

 شکراو ماڵ دابه

 کو خۆراک روه هه

 ى پیرۆزیی نیشتمانو خاک نده هه

 ستی به المان مه

 ستی خۆیی، ئامڕازى ده ربه بۆ سه

 ک: هۆ هاوڕێی کوته

 ک ى چه م ئه که گیانه 

 ڕاى پیاوى ترسنۆک گری له گوێ نه

 زۆک نهى  فه لسه فه
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  ماوه مڕۆدا باوت نه له  گوایه

  رمایشتی وا، بیانوی دۆڕاوه فه

  سانی پڕبوى دۆالره بانگی که

  ویو الره رنه ری سه نی سه خاوه

 بێ ڵوێستی هه هه  یه سه و که رد ئه مه

 بێ ستی نه رده ستی سه چی ده ملکه

 نگی رتۆ پێشه تا هه ک: تا هه ى چه ئه

 نگی جه ى یدان، براوه سوارچاکی مه

  یمانه گفتو په

  ردانه رجی مه مه

 وچان  دوای رزگاریمان، بۆ تاوێ

 وان نگی شه شاییو ئاهه  ین به یکه ئه

 رمێزى پڕ گوڵ ی سه ى ئینجانه وێنه

 ى کریستاڵی دڵ شوشه  تنێینه ئه
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 شریخەی چەپڵە گەیشتە هەوری ئاسمان

گەورەی من  ئا بەم بڕوایەوەو بەزەبری چەک، باپیرەمریەم بەردەوامبو: 
پێش زاین، لەیۆنانەوە هەزاران کیلۆ مەتری بڕیو  ٠٠٤ئەسکەندەری مەکدۆنی، ساڵی 

فارسەکانی کەلەپاچەکردو راوینان بۆئەودیو  ،بەلەشکرێکی کەمەوە ،گەیشتە ئێرانو
سنوری ئێران، دەستیگرت بەسەر هەمو مڵکو ماڵیانداو ئیمپراتۆریەتی فارسیی 

 ئەخەمینی روخان.

کوردی دلێر: ئەسکەندەری باپیری من ، مامۆستایەکی فەیلەسوفو  ئەی رۆڵەکانی
کی فەیلەسوفو بلیمەتێکی گەورەی ەگەورەی وەک ئەرەستۆی هەبو. ئێوەش مامۆستای
  دلێران.وەک بەشیر موشیرتان هەیە!. رابن، رابن ئەی 

 هاڕەی چەپڵە، زەویی هێنایە لەرزین!.

ەکەدا. کتێبێ خۆیانکرد بەناو ئاپۆرەی خەڵکدو رۆشنبیر کە لەدور واڵتەوە هاتبون، 
بریتیبو لەبەرگی  ئەویتریان دروشمێکی بەرزکردبوەوە کە لەبندەستی یەکێکیان.

  :نوسرابو یلەسەرکتێبەکەو 

نوسینی د.  (لەناوەوە بونیادنان، لەدەرەوە دانپیانان-دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان)
                          بورهان یاسینو سەردار ئەزیز.

رۆڵەکانم، کارێکی باشتان وتی:  ،دوای بەخێرهاتنیانبەشیر چەپڵەیەکیان بۆلێدرا. 
ەتان. هیوادارم ئەوانەی لەتاراوگەن، نیشتمانو دەسخۆش بۆئەو کتێبئەنجامداوە. 
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نەتەوەی خۆیان بیرنەچێتەوە. هەریەک الیخۆیەوە چیی پێبکرێ درێغی نەکا. 
 .ی خۆیەتیلەهەرکوێبێ، دڵی الی نیشتمانو نەتەوەمرۆڤی رەسەن ئەوەیە جەستەی 

کارەکەتان باشە، شیکردنەوەی زۆر هەڵئەگرێ. مەگەر بەکتێبێ. لێرەدا زۆر 
 بەکورتی، هەندێ سەرنج:

ئەگەر دەوڵەمەندێ خەستەخانەیەکی دروستکرد، هەڵەیە بڵێن بۆئەوەیە 
خەڵکیتر بدەن راست ئەوەیە هانی زەوییەکانیتری بایەخی زیاتر پەیاکەن!. 

ئەوانیش قوتابخانەیەک دروسبکەن. چەنجار ئەوەتان دوبارەکردۆتەوە کە بانگەشەی 
!. ئەوە هەڵەیە. ی زیاتر بێنێگفاڵن هیزب بۆسەربەخۆیی بۆئەوەیە لەهەڵبژاردنا دەن

ئەگەر  راست ئەوەیە هانی ئەوانیتریش بدەی هەمان ئاڕاستەبگرنو کاریبۆبکەن
واتا با دروشمەکە ببێتە هۆکاری پێشبڕکێ  .راستئەکەن نیشتمانپەروەرن

 بۆسەربەخۆیی. ئەوسا میللەت سەرنجئەدا کامیان بەڕاستیانەو کامیان بۆموزایەدەیە.
ئەوەتا هەر خۆتان ئاماژە بۆبەرەی دژە سەربەخۆییەکانیش ئەکەن، کەواتە با پەرە 

کەکە بەرەی دوەم رسواکەین وەکچۆن خەڵبەئاڕاستەی سەربەخۆیی بدەینو 
یا ئیراکچی یا گەمژەیی یا  ئایدیایان مارکسیبێ یا ئاینی - کزۆڵە)ناون اناوین

 ،کە خاوەنی یەکەمی بیری سەربەخۆیی لەهەمان کاتا ئەوەش راستنیە .(هەرچیتر
و ٧٤/٤/٧٩٠٩کە کاژیکو پاسۆکبون  :ئەو خاوەنەنەخێر  وەک ئێوە نوسیوتانە. پارتیبێ!

 ،کوردایەتییان لەدروشمەوە گۆڕی بۆبیروباوەڕو بانگی سەربەخۆییاندا ٧٧/٩/٧٩٧٢
دیسان ئەوەش دروستنیە ئێوەی  .هەرچەندە دۆخەکە لەبارنەبو بۆگەشەکردنیان

سەربەخۆییخواز لەناو رێکخراوێکی سیاسی وادابن کە دامەزرێنەرەکەیو کادیرە 
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یا دەستیان سور بەخوێنی کورد، یا  ن!ودژە سەربەخۆییبیا  ،تاسەر ئێسقان ،بااڵکانی
وتاری دژەدەوڵەت بۆتە وتاری ) :ئەوەش راستنیە کە وتوتانە !.جاش ئاینداری درۆ
لە دو نەبو ٪ ٩٠٪، ٩٠ئەی دەنگی سەربەخۆیی  ؟( کەی وایەبیستراوو بەهێز!
  گشتپرسییەکەدا؟.

شیردا ) کە لە دا٠٤٠ڕە ئێوە دەرئەنجامەکەتان لەسێ ئەگەردا چڕکردۆتەوە لەالپە
، ئێوە کورد!. گەلی ! هیچ دەورێکتان دانەناوە بۆتواناو خواستیئەچێ (بۆداپیر

بۆسەربەخۆیی، بونیادنانی ناوەوەتان سپاردوە بەپارتەکان! لەکاتێکا ئەو پارتانە 
ئاخر گورگ  هەمویان پارتی بازرگانینو ڤایرۆسی لەناوبردنی سەربەخۆیین.

ئاستی نێودەوڵەتێش، بەتەمانەبن هیچ دەوڵەتێ لە چۆنئەکرێ بەپاسەوانی مەڕ!؟.
مەگەر بۆمەرامی  لەڕاهی خوادا ئیراک هەڵوەشێنێتەوەو دەوڵەت بۆکورد دروستکا

کوا  کۆمەڵگەی نێو نەتەوەیی. کاری نەتەوە خۆیەتی نەک ویستو دەوڵەت .خۆی
وەرن لەگەڵمانا بزانن دەوڵەت بەدرێژایی مێژو کێ دەوڵەتی بۆ کێ دروستکردوە؟ 

 دروستئەکرێ. چۆن

لەباشور بەمادەی سەدو  نشەی ناوچە داگیرکراوەکاێک گەورەم: ەرزبوەوەبدەنگێ 
  چل چارەسەرئەکرێ؟

ێشەیە ناکرێ. ئەو ک ارەسەرئەو کێشەیە بەو مادەیە چ ملەوەاڵما: کوڕ
: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما رێچارەسەرئەک  بەفەرمودەکانی خۆیان

وامانکرد، هەمو هاوردە ئەگەر  وجزاء السيئة سيئة مثلها.تدى عليكم..  اع
 .قەلفڕی بۆئەکەنتەعریبچیەکان 
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دهۆکو هەولێرو  پارێزگاکانی سەرتاسەریدرا کە لەچەپڵەیەکی ئەوەنە بەهێزی بۆلێ
 سلێمانیو کەرکوکو دیالەو بەغاو سەالهەدینو نەینەوا دەنگیدایەوە.

* 

 راپەڕینە گەورەکە

ئەو گردبونەوەیە لەڕێی چەند کەناڵێکی تەلەفیزیۆنییەوە پەخشکراو هەمو شارو 
شارۆچکەکانی هەرێم بینەریبون. گردبونەوەکە رێکەوتی کاتێکیکرد کە گەندەڵیی 
دەسەاڵتو هەژاریی خەڵکی، بەجۆرێ پەرەیسەندبو، میللەت تەواو بێزاربوبو. 

دەسەاڵتیش کەوتبو. بگرە تەنانەت پرژی هەژاریو بێزاری، بەر پاسەوانەکانی 
بێزارییەکەی ئەو پاسەوانانە زیاتربو لەخەڵکیتر!. چونکە ئەمان لەنزیکەوە 

دابو کە شەوان تا بەرەبەیان ەلەو بەزۆریبێزارییەکەیان ئاگاداری گەندەڵییەکانبون. 
 زی مەی وتااڵوی سەرمایانئەچەشت، گەندەڵەکانیش لەژوری گەرموگوڕا، مێ

ەک هەر ئەوە، بەڵکو ئەمان ئەیانزانی دەسەاڵت بەهۆی ن قوماریان رازاوەبو!.
ئەشیانزانی . تە خوێنی ئەو خەڵکەیوەانەوەو پشتبەست بەمان دەمیان ژەنئەم

دەستیپێکرد، لەبەرئەوە، کە رابونو راپەڕین ژێرزەمینە پڕدۆالرەکان لەکوێن. 
 هەرچی. ئەگرێتەوەگوندەکانیشی  بەڵکو ،، نەک هەر شارەکانئەکابەجۆرێ تەشەنە

مڵکو ماڵی  ئەکرێنودەسگیر ،بەقەیسەری ئەبێشکیان لێ، کونە مرانیشەکاگەندەڵ
تەنانەت هی ئەوانەی  .نوکەئەبەر سزای گەل  ەوەوئەسەنرێتناڕەوایان لێ
، کە جام پڕبو، لێیئەڕژێ. ئەنجامی و هەروابوەئیتر سروشت هەروایە ن.لەگۆڕیشداب

 گوشار، تەقینەوەیە. تەقینەوەکەش لەپڕ ئەبێ.
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 رانئەنجامد زۆر بەخێرایی ئەو چاکسازیانەبەڵێ راپەڕینی جەماوەر لەپڕ بەرپابو. 
راسپاردەکانی هاوڕێیانیش. لەهەموی بەپەلەتر:  لەگەڵ وبکە پێشتر ئاماژەیان بۆکرا

یەکخستنی هەمو هێزە چەکدارەکانو موتوربەکردنیان بەهەزاران هەزار گەنجی 
 ەز.خوێنگەرم لەهەردو رەگ

 پڕبو، موچە پاشەکەوتکراوەکان گەڕێنرانەوە ی میرینە، خەزێنەبەو چاکسازیا
ابو، بەرزکرانەوە. پرۆژە ، پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران کە وەستێنربۆموچەخۆران

نکیە سڕکراوەکان خرانەوە گەڕ. چەکی با و پرۆژەی تازەە راگیراوەکانپێویست
 وەی خانوبەرەپێشینەرگیری دەسپێکرایەوە. هەروەها ەی هاوسپێشینرەهاکرانەوە. 

 خۆشگوزەرانی بەرپابو.بەو جۆرە  ندکاران.ێ، یارمەتیی خورهون

 یش، بەسەرۆکایەتی بەشیر موشیر، راپەڕین بەرپابو.گانتبەهەمان جۆر، لەهەمیس

بەرلەوەی زلهێزەکانو چوار پایتەختەکان کاردانەوەیان هەبێ، 
تەنیا بانگکرانو ئاگادارکران کە ئەوەی رویداوە،  کۆنسۆڵخانەکان

بۆچاکسازییەو ئاڵوگۆڕێکی ناوخۆییەو پەیوەندییە دەرەکیەکانمان وەک 
 خۆیان ئەمێننەوە.

دیماغی خستەکارو بەپای پیالنو لەڕێی نێردەیەکیەوە،  یشگانتبەشیر لەهەمیس
ە گەندەڵیو بێزاریی خەڵک بو کە دورنیکرددا ناوەن کاربەدەستانی چپەیەکی بەگوێی

لێبکەوێتەوە، التان ئاساییبێ، پەیوەندییەکانی هەرێمو تەقینەوەیەکی ا، لەهەرێم
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کاردانەوەیەکی نەبێ. ناوەند ناوەند، وەک خۆیان ئەمێننەوە. ئەوەش وایکرد کە 
  .!خۆی بەوەوە بابدا کە پێشەکی ئاگاداری ئەو جموجۆڵەبوەبەڵکو 

دەنگێ بیسترا: ئەمەیە ئەو دەوڵەتە کوردییە  ،بەدەم قرخەقرخی پێکەنینێکەوە
 .پففف ربەخۆیەی ئەتانوت دایئەمەزرێنین!؟ خۆ ئەمیش هەر ئۆتۆنۆمیەکەیە!سە

بەشیر وەاڵمیدایەوە: دەفەرمو ئەمیش گاگویەکیتر! ئاخر هەی دیماغ، بۆچی ئەمە 
و ببینی کاروانەکە چۆنو بە چ رێگەیەکا خومخانەیە!؟ تۆ نابێ دانبەخۆتا بگری

  ؟ئەڕوا

 .و پێکەنینچەپڵە

سامانی ژێرزەویو بەهۆی چاکسازییەکانەوەو پەرەدان بەبەنەهێشتنی گەندەڵیو 
 خۆی کەبتوانێو ببەجۆرێ دەوڵەمەند هەرێم لێرەو لەبەرزەخیش،، سەرزەوی
. سەرەتا ژمارەیەکی زۆر درونو موشەکو کارگەی بکابەرگری لەخۆی واپڕچەکبک

نو گیرکرابەجۆرێ جێ اخاوییەکانالەناوچە شێ چەکهەمو جۆرە  درونو دروستکردنی
کە فڕۆکەو مانگی دەسکردیش  ستکراوبۆدر انفی شیشبەندو کۆنکرێتییسەق

بۆناوەندی ئەو کارگانە بۆفێربون، بەتایبەتی  نێردرا ژمارەیەک ئەندازیارنەیانبینن. 
لەگەڕانەوەیانا، چەن  .فێربونی دروستکردنی فڕۆکەی جەنگیو درونو ئەتۆمیش

 پسپورێکیان لەگەڵ خۆیان هێنا بۆراهێنانو زانیاریی زیاتر.

 ئەتۆمیش!!!؟؟؟ !دەنگێ بەرزبوەوە: چیییی
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. جولەکە لەگەڵ دامازراندنی بەڵێ ئەتۆمیش، ئەیخۆ ئێمە لەپاکستان کەمترنین
دەوڵەتەکەیانا بیریان لەچەکی ئەتۆمکردەوەو زۆرینەبرد دروستیانکرد. هەر ئەو 

ە ئەدایچەکەشە بۆتە زامنی مانەوەی دەوڵەتەکەیان. ئەگینا هەمویانیان فڕێ
وەشانەوەی یەکێتی ڵئۆکرانیا هەڵەیەکی گەورەیکرد کە دوای هە   دەریاکان!.

 سۆڤێت، وازی لەدروستکردنی چەکی ئەتۆمی هێنا، لەکاتێکا هەنێ کارگەی ئەتۆمی
ایا لەسەر وەگەڕخستنی ئەو بەردەوامبون. ئەگەر لەسەردەمی سۆڤێتا لەئۆکرانیابو

کارگانە، روسیا نەیئەتوانی هێرشیان بکاتەسەر. ئەگەر روسیاو رۆژئاوا هاوسەنگ 
یی سێیەم هەڵگیرسابو. ئێمە ن، دەمێبو جەنگی جیهاانەبونایە لەچەکی ئەتۆمی

ئەگەر ببینە خاوەن چەکی ئەتۆمی، تورکی رەگەزپەرست پڕکێشی ناکا بڵێ دەوڵەتی 
ەکورتی ب بەڵکو ئێمە تۆڵەیان لێئەکەینەوە. یشبێ لەناویئەبەم!کوردی لەسەر مەریخ

ویستە. جار پێ ر، بۆئێمە چواگەالنێویستبێ بۆ ئەگەر چەکی ئەتۆمی جارێک پ
کاری نەکردەنیە، ئەگەر ئیسرائیلو رۆژئاوا رێگر  شدروستکردنی ئەم چەکە

 .!نەبونایە، دەمێبو مەالکانی ئێران دروستیانکردبو

بەجاشکردنیان  دوژمنانوێنی کەوتە کڕینی ویژدانی بەنهزۆر سەرۆکلەالیەکیترەوە، 
 لەهەر جێیەک.

ێزەکانیش گرنگییدا بەهێزی گوشار )لۆبی( لە واڵتانی دەوروبەرو واڵتانی زلهسەرۆک 
  ی زیاتر.وەبەرهێنان مانوپشتگیری واکردنی دۆستپەی ئێمەوبۆ زیاتر ناساندنی 
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 نیان لەریزەکانیدامەزران وترگەنجانی پارچەکانیوە بۆهاتنی ایەدەرگا کرلەهەرێم، 
هەمو  وگەنجان وا بەبەرزکردنەوەی ورەی جەنگاوەرانریدزۆر گرنگ .اجەنگاوەران

 تاکێکی نەتەوە بەگشتیو بوژانەوەی کەسێتییان.

کە پێشتر ئاماژەیان بۆکرابو، بەتایبەتی  نارئەنجامد هەمو ئەو چاکسازییانە
ئەگاتە  تەی ئاستی رۆشنبیریی نەتەوەتا ئەوکا راردێسیستمی پارتایەتی هەڵپس

 ئاستی رۆژئاوای جیهان.

بەچوار: بیری چاک، گفتاری چاک، کرداری چاک،  اسێ پەندەکەی زەردەشت کر
 گورزی چاک.

ەی منااڵنەوە ا بەکەرتی پەروەردەو پەروەردەی نەتەوەیی لەباخچردگرنگییەکی زۆر
 و..هتدتا دوا پلەی خوێندن

ی هێشتا هەل بەشیر روانگیانی ا، هەوڵو بەرنامەو خااڵنەشهەمو ئەو لەگەڵ 
س بیکۆ، لەتۆڵەی نی سەربەخۆیی. چونکە پەیمانەکەی سایکراگەیانلەبارنیە بۆ

ا، بەجۆرێ کوردستانی لەتلەتکردوە کە کورد ەدینی ئەیوبیهکردەوەکانی سەال
شەڕو  بە، بۆئەوەی نە چوار دەوڵەتەکەناو ێ لەبو کۆیلەەو ژێردەستهەمیشە کەمینە

 .اێ بەمافی سەربەخۆیی بگنەتوان ،نە لەڕێگەی سنوقی دەنگدانەوە

ە ، شادەماری ئابوریی ئەو دەوڵەتهەرێمو پارچەکانیترلەدیدێکیترەوە، ئێستا 
بەهۆی سامانی گازو نەوتو ئاو و چەندین کانزایترەوە. لەبەرئەوە،  نانەداگیرکەر

هیچکامیان رازینابن بەشێک لەجەستەیان بکرێتەوە. نەک  ،ئەو دەوڵەتە داگیرکەرانە
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، انراگەی ماندەوەڵەتێک ،او بەهەر پاساوو هۆیەکەرئەوە، بەڵکو ئەگەر لەهەرکامیانه
 ٠٢٧٧ئەکەن وەک لە گشتپرسیەکەی ساڵی ەمویان گەلەکۆمەکێی لەناوبردنی ئەوا بەه

وەک کتێبەکەی  ،هەڵوەشێنرێتەوەش کەدەسکردە تەنانەت ئەگەر ناوەندە دا بینیمان.
 میراتەکەیدراوسێکان لەدەرەوە دانپیانان( ئەوا  ئەو دو برادەرە )لەناوەوە بونیادنان،

 کوردەکەش سفر هیچ بەدەستەوە .وەک سەردەمی چاڵدێران برابەشئەکەن بۆخۆیان
  !.ئەبێ

قارەمانو ەو ، لەدەس سەرکردێنی دەوڵەتاستییە تااڵنەشدا، ئایا دامەزرانلەگەڵ ئەو ر
 ؟ !ی تیا چێنرابێبەشیر موشیر کە گیانی دەرئەچێ ەبلیمەتێکی گەور

مجارە بەجۆرێکیتر دیماغی کەوتەوە دەریای خەیاڵ، ئەلەبەرزەخەوە بەشیر 
رۆکرد.  ناوەنددەستو کەسایەتییە گەورەکانی : دانی بۆ سەرکردەو کاربەخستەکار

دڵنیایکردنەوە لەوەی دوژمنی هەردوالمان یەکە. چارەنوسمان یەکە، بەرژەوەندیمان 
 ،تێکەوێ ەکییەکە، لەیەک کەشتیداینو لەهەر الیەکەوە کەشتییەکە دەالقەی

پشتبنێین  ،با وەک دو برا ،ژێر ئاو ئەکەوین. لەبەرئەوە بەیەکەوە هەمومان
قەزا الی خوابێ. ئەوەی دوبارەکردەوە  بەیەکەوە، ئەگەر برا لەپشت برابێ مەگەر

پەناگەی ئارامی ئێوەیە، لەهەر کاتێکا مەترسی لەسەر  هەرێم کە دوژمنمان یەکە.
رە کانمان ئەبنە فریادڕەستانو قەوادروستببێ، هێزە و لەسەر گیانتاندەسەاڵتتان

 وکودەتاچیان ئاژاوەگێڕانو ن لەمەترسییەکانیئەپارێز ناوەندەکەتانسیاسییەکەتانو 
 . دائشو شێوەکانی دائش
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ئای لەوە! بەدەم قرخەقرخەوە وتی: دەستیگرت بەدەمیەوەو ژەکە جارێکیتر گەم
 پفففف. کەیە!خۆ ئەمیش هەر ئیراکچێتیە

 گرنگ ئەنجامە. انەکە بەچیئەگا.بزانە رۆم ،چاوەڕوانکەدەنگێ وەاڵمیدایەوە: 

بکەوێتە بەر ناوەند کە دەسەاڵتی  خۆینایەوە بۆهەلێبەشیر گیانی دوایئەوە، 
. ئەوەش ئەگەرێکی ای پشتگیریی سەربازی لەهەرێم بکامەترسییەکو داو

ەد ساڵە ئارامیی ەئەبێ کە سواڵتهەر ئەو  ئەم واڵتە. چاوەڕوانکراوە لەهەر کاتێکا. 
 کراوەو سەری گەورەی تیاپەڕێنراوە.، چەندین کودەتای تیابەخۆیەوە نەدیوە

گفتەکانی خۆی بەشیر انەت بەبێ داواش، تەن لەگەڵ داوایەکی لەوجۆرەدا،
. تەنانەت لەکاتی ناوەند چواردەوری جێبەجێئەکا. هێزێکی زۆرو کاریگەر ئەڕژێنێتە

 ییان توند نەکردوە، هێزەکانا کە هێشتا کودەتاچیەکان جێپێی خۆکودەتایەکیش
چونکە ئەو  ەنا ئەکەوانە بەسەر کودەتاچیەکانکودەتایەکی پێچبەئاسانی،  ،بەشیر

 کودەتاچیانە سەرەتا بەهێزنین.

 ناوەندهێزەکانی رژانە 

 بەرپابو. مەترسیی ئاژاوەیەک لەناوەند هاتەدی. زۆرینەبرد، پێشبینییەکە
 دەسەاڵتی هەرێم هێناو ئەمیشهانای بۆناوەند ی کودەتایەک دروستبو. دەسەاڵت

بەناوی گرنگەکانا. ئنجا  گرت بەسەر ناوچەاندەستی وناوەند رژانەهێزەکانی 
، پلەبەرزەکانئەفسەرە وەزیرەکانو سەرۆکو هەمو  ،پارستنیانو پشودانەوە
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و ناا نیشتەجێکرلەڤێالکان ەکانی هەرێموهاوینەهەوار ەنرانەگەی بەخێزانەکانیانەوە،
  ان بۆدابینکرا.ژیانی هەمو پێویستییەکی

شو و ێپی مەتهکو بەناویهەر ن دامەزرالەناوەند  یدەسەاڵتێکی تازەبەشیر 
. هەمو کوردکاتییەوە. پۆستی سەرۆک کۆمارو وەزیری بەرگریو وەزیری ناوخۆ بۆ

کە مامۆستایانی زانکۆ کەسانی تەکنۆکراتو لە ئەرەبدران بە وەزارەتەکانیتر
 بو سیستمی دەسەاڵت. ڵرانەهێ نوەزیرا. پۆستی سەرەک بونزوربەیان ئافرەت

میللەت لەچەک  .رانسڕک هیزبەکانو میلیشیاکانو سوپاو پەرلەمانسەرۆکایەتی. بە
ەوەو بەسزا رایلێسەند انفلسی بەدادگایەکی تایبەتو دوا راندان گەندەڵکار .داماڵرا

زۆرینەبرد  .ارئەنجامد ی چاکسازییەکی گشتی بەوانەشەوە کە لەگۆڕابون. ران نێگە
کە  بەرپابو بەجۆرێ بوژایەوەو بێکاریو هەژاری نەماو ئارامیو ئاسایشگەلی ئیراک 

بو بەدەوڵەمەندترینی ناوچەکە واڵت . وێنەی نەبینرابولەسەد ساڵ پێشترەوە 
 بو، ئەم دروشمە. و کەوتنە کلکەلەقێ بۆیلەرزیانلێهات دراوسێکانی بەجۆرێ کە

بەبێدەنگیو  ،(. وەزیری بەرگریماکو کبیر اال بشیربەویردی سەرزمانی خەڵکی: )
بەناوی هەرێم قورسەکانی گواستەوە بۆنهێنی، هەمو فرۆکە جەنگیو چەکە 

میلیشیاو  .بون!نیشتەجێکرا لەهاوینەهەوارەکان انەیگیانی ئەو انو پاراستنیپاراستنی
تازەی  ئەوانە هەموی بەناوی هکومەتیسوپاو هەمو هێزە چەکدارەکانیتر سڕکران. 

ارانە، دەمی هەمو ئەو بەو رێک .ناوەندەوە. زوزو بانگەشەی یەکپارچەیی واڵت ئەکرا
 هەر بە یەکیتیی ئیراکەوە ئەیانبزڕکان، بەوجۆرەنەیارانەی داخست کە وەک توتی 

بۆ نا!؟ ئەی ساڵەهایەک ئەو  .کورد دەس کەوتەئیراک،  سەرتاسەریدەسەاڵتی 
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سوننەو سااڵنێکیش  تورکی ئوسمانیو ساڵەهایەکیش بەدەس دەسەاڵتە بەدەس
 نۆرەی ئێمەیە. بەنۆرەشبێ ئیتر بەدەس شیئەوە نەبو؟

وتی: وەباڵ بەگەردنم سەرۆکی چاکە. ئەی  کابرای قرخن کەوتە هەڵپەڕینو
زلهێزەکانیشا کە هەمیشە  وهەمو دراوسێ نەیارەکانئافەرین. خۆ قوڕیدا بەدەم 

. بیانویانی بڕی! یەکێتیی خاکی ئیراکیان کاوێژئەکرد دژی سەربەخۆیی کوردستان. 
 !.زۆڵەکەکانیشی داخست یراکچیەجلخوارە ئدەمی 

 دوەم و مادیدەوڵەتی ساسانی

وتی: رێگەیان  بەزەردەخەنەیەکەوە بەشیر موشیر هەناسایەکی شادیی هەڵمژیو
دەوڵەتی  بەمجۆرە ، بۆیە منیشبۆئێمە نەئەدا و ئازادکی سەربەخۆمێێهەربە

و هی کە ئەوە مافێکی رەوای خۆمانە م دامەزرانەوەی دوەمسەربەخۆی ساسانی
 ئەپارێزم. لەم دەوڵەتەدا خاوەن مافێکیش نەتەوەو کەمینەو مافی هەمو. خۆمانبوە

بگەڕێتەوە یش بەم دەوڵەتە کوردییە قایلنەبێ، ئەتوانێ کو الیەنێهەر نەتەوە
 . پێش دەوڵەتی ساسانی  خۆیدێرینی  بۆنیشتمانی

ئەنجومەنی پیران کە -١ئەنجومەنی یاسادانان -٢دو ئەنجومەنیشی پێکهێنا: 
 لەئایندەیەکی نزیکا ئەرکو دەسەاڵتەکانیان دیاریئەکرێ.

با نەتەوەکانی سەر گۆی زەوی لەپێشبڕکێی داهێنانی  ئیترلەدوا وتەیا فەرموی: 
 نوخشەبێ ئەوەیە مانای نەتەوایەتی.مرۆڤانەدابن بۆراژەی مرۆڤایەتی. 

سەربەخۆییان  و بەکەمترین قوربانی،رێکاربەهەمان  کە ی کوردستانلەپارچەکانیتر
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 لەیەک قەوارەدا و ئەنجام هەمومانپشتگیرییان ئەکەممنیش  .ئەنجامئەدرێ
ەین بەگیانی ئەد ی دوەمەتی مادمژدەی دامەزراندنەوەی دەوڵ ەووەیەکئەگرین

 ئەوەیە رێگەی رزگاریمان بەکەمترین قوربانیو زیاترین دەسکەوت. .دیاکۆی مەزن

کردەوەو لە بازنەی ناوەڕاستی بەرز بەشیر موشیری ،دەستێکی بەهێز دوای وچانێ،
 بەهەشت دایناو لەگەڵ مریەم ئامێزانی یەکدیبون.

 (تەواوانەکە )رۆم 





 

 سێیەم یشەب

 شانۆنامەی بەشیر موشیر، بەهۆنراوە
  

 

شیر موشیرم  رهاتی به سه کا، به یه ی شانۆنامه شێوه له 1969مجار، سالی  که یه
ریکا  مه ئه ئێستا له  یفی که ڕێز کاک که به م دا به که شنوسه ره 1971. ساڵی  وه نوسییه

ویش  سلێمانی. ئه  لکی کۆمپانیای رۆنی روەک له رێکبو له رمانبه وسا فه ژیو ئه ئه
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 نی مه ی چاودێریی چاپه رمانگه فه  . دوایی دام به وه ی، پاکنوسیکرده که خۆشه  ته خه به
د.ئیزەدین   وانیش دابویان به نی بۆچاپکردنی. ئه زامه ستی ره به مه به رێلەهەول

کی زۆر الی خۆی  یه ویش ماوه ، ئهبۆهەڵسەنگاندنی ک زایه مستەفا رەسوڵ وەک شاره
رگرتبو، دواییش  ەوە لێوهموشیر  کانی لەبارەی بەشیر مو زانیارییه و هه وه گلیدابوه

و  نتیکه رتوکیکی ئاڵۆزو ئه ی په بناغه دبوی بهشێوێنراوی، کر  به و شێوازی خۆیو به
 خۆی سوکایەتیکردن بەبەشیر موشیرو دۆستەکانی بەشیر موشیر! پەرتوکەکەی

 .چاپیدا له  وه ناوی خۆیه اد(و بهناونا )ئوست

ی  اڵمێکی خۆیئاساییانه ڕیو وه هید، لێیڕاپه )جەمیل رۆژبەیانی(ی شه رەوان شاد 
   وه. ری دایه زێنه ته

ی من  که زانی شانۆ نامه یئه س نه چاودێریکرد، که نجامم له نجارێ داوای ئه چه منیش
چ کونێکدا   ردی له زیز گه ساڵێ، نازانم مامۆستا ئه 53! دوای  رهاتوه سه چیی به
 م.. که ، ماڵی ئاوابێو سوپاسی ئه وه رێکا بۆیناردمه براده  ، به وه دؤزیبویه

.  هۆنراوه به  مجاره ، ئه وه م نوسییه که ێکیتر شانۆنامهدا، جار مانه ی دیارنه و ماوه له
  وره ی )گهوژێر نا له 1995سوید. ساڵی   یاندییه فید گه فاروق حه  ڕێز کاکه به

وڵی  هه ( به تو نوشته ، ئافره ی جاو، نازه حه یترا )ئه شانۆنامه 0ڵ  گه پیاو(دا، له
بدولقادر،  رهاد عه مامۆستا فه بدولقادرو مو خاتو جوان ئهی خۆشەویستجەمالی برا

یان بۆ منیش  دانه 13و  وه سوید چاپو باڵوکرایه نیی رۆژ له مه زگای چاپه ن ده الیه له
بو  تنه رفه وسا ده پیاو، ئه وره ی، گه وه رئه به ڵ رێزو سوپاسم بۆیان. جا له گه نارد، له

 .  وه مه باڵویبکه ، وەک بەشێ لەم پەرتوکە، ، پێمباشه وه باڵوکرێتهکوردستان  له
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   1960 – 1947کانی  کات : ساڵه

 شانۆکە ئەکرێ بەسێ بەشەوە:
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ندی رۆشنبیران لەبەغا،  ڵبه وااڵو مه فرۆشیاری کتێبو ورده -شیر موشیر دوکانی به-٧
 دا  پی شانۆکه چه له

 دا.  ڕاستی شانۆکه ناوه مقاڵی سیاسی، له ی ده جێگه -قای سلێمانی رخانه به-٠

 دا.  راستی شانۆکه وانو رۆشنبیران، له کۆڕی وێژه -سلێمانی کێ له باخی ته-٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئەکتەرەکان:
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 بەشیر، سوجادی، وردی، گیو، مەجی

 گوڵە: نیشتمان

 شەماڵ: نەبەز

 یەکە: ژیر

 وەرزێر: مهەمەد

 هەژدە: ئیزی

 شەشە: چاالک

 زریان: هەمەی مەال

 

 

 

 

 

 !  رهێناوه ک ده یه رۆژنامه رێکی له ی نوسه ستێ وێنه قه مه شیر به به
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 پرسێ بۆ!؟ هێما ئه به  وه رسامییه سه کڕیارێک به

 ؟  رت سوڕماوه تۆ بۆچی سه  : کاکهشیر به

  ریهێناوه ده  قابه ت ره ڵبه هه

 پرسن بۆ!؟ بنو ئه یدائه په ماڵو زریان شه

 پشتی پاپۆڕ به ستەموڵ تا ئه هه  وه انهتار ڵێم خۆم چوم له شیر: من ئه به

 ی قۆڕ! ستا قسه ، وهستەموڵتا ئە هه  وه تارانه ؟ له یه ریا هه ڵێ نابێ، کوا ده و ئه ئه

   !؟ماڵ: چۆن چۆن مامۆستا شه

 ؟ستا! کێ وتی وه

 ی زانستیم زنه ڵێ خه خۆیئه و به وبێ، ئه ستاش خاتری ئه م وه که ههشیر: رۆ به

 من چیم!؟  یباشه ئه ،بێ زنه و خه ئه ر ماش، گه ڕه ی ته زنه خه ی زانستی! زنه خه

 نجێنێ!؟ ڕه ی تۆئه سه وکه ئه  بو، کێیه : چۆنچۆن مامۆستا، من گوێملێنهزریان

 نابێ بمێنێ   ،روتاری سه  ی، نه وێنه  هێنن، ئیتر نه شێر: ناوی مه به

 ئەستەموڵتا  هه  وه تارانه له  یه ریا هه ڵێ نابێ، کوا ده و ئه ئه

 (لە وتەیەکیتریا وتوێتی لەتارانەو هەتا ئەنکەرە)
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 شوڵ! ر به یته  یگریو بیده نه  وه داخا! ئه له  مره مه  ره توخوا وه ده

 رچی!؟  به له  ماڵ: باشه شه

 تۆ وتت چی؟ ی ئه

 واری  خوێنده  مامۆستای، نه م تۆ نه  که شیر: وتم رۆهه به

 داری زنه خه ی، نه ند وڵمه ده  سوفی، نه  یله فه  نه

 ماوه ها نه رینی وه و به وره ریای گه ده  زانم ئێستاکه منیش ئه

 !؟ رت والێشێواوه م، تۆبۆچی سه که رئه ربه فه من باسی کاتی سه

 : وه خوێنێته ئه  سته ڵبه م هه ، ئهگوڵه،  کێوه ته نن. له که مالو زریان پپئه شه

 رونم  ی ده ژنا شادیو گڕه جه له

 یامی رونم بێو په وئهاڵ تێکه

 نێرم بۆ تۆو بۆکوردستانم  ئه

 ویش گیانم ی لێو، بۆئه بۆتۆ بزه

 : وه داته اڵمیئه پیتی )م(  وه ، به هۆنراوه ڕه ک شه کێک وه یه

 ن خااڵن  ی خاوه خاڵۆ ئه به  مکه مه
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 تااڵن م به نایده  دڵم زێڕێکه

   س هێشتا ساوایه که به  مداوه نه

  تۆی تیایهخاڵێکی خاڵی   تازه

 ڵێ: )هێ( ئه به  کێکیکه یه

 وبینین  ستی خه هاتم نوستبوی مه

  رین رسه ری سه ر سه سه  رم نایه سه

 کوڵمو گۆنا  م دای له ناسه بای هه

 رووشانیو تک تک خوێنی لێهێنا

 )ئا( :  اڵم به وه

 ی دڵم خاڵی تۆی تیابێ  ئاوێنه

 ڕوما بێ  شااڵوی پیری با به

 م  که اڵ ئهر مناڵم گڕوگ من هه

 م که داوای مژینی گۆناو خاڵ ئه

ی  خشه نه  یه که وه سته ده ، تۆپێکی به یه له ، الوێکی باریکه شه شهقا،  رخانه به  له
 ڵێ: کاو ئه ، یاریی پێئه ر کێشراوه سه جیهانی له
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   شته ساڵ چلو هه  رینه، قام به شه

  شته و گه ، یارییه زۆرانبازییه

 (یارییەکی فۆڵکولۆریی کوردییە)  نمێنه نم گه زرێنین: گه با دایمه

  وێنه  ین به نم بۆکێبێ، کێکه گه

 و ساز  نده ماوه نم زه بۆ گوڵی گه

 دڵخواز؟ بێ به رێ ئه وه خته چ به

 ڵێ: ، ئه که یهرز،  الوێکی بااڵبه

 نم هی منه  ی، گه که نم بۆ یه گه

 ؟ نم ونه ؟ بۆ گه کوێیه نم له گه

 ڵێ: ڕفێنێو ئه ئه  که ، تۆپه ژده هه الوێکی تۆزێ گۆشتن،

   الچن فڕیوه  الچن فڕیوه،

 ؟ نمی دیوه ی، کێ گه ژده نم بۆهه گه

 ی ژده :  نابێ بۆهه که یه

 ی؟ نده بێ بۆچه : ئه شه شه
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 ی که بێ بۆیه : ئه که یه

 ی که یه: نابێ بۆ ژده هه

 ی؟ نده بێ بۆچه : ئه شه شه

 ی ژده بێ بۆهه : ئه ژده هه

 ی ژده نابێ بۆهه:  که یه

 ی نده بێ بۆچه : ئه شه شه

 ی که بێ بۆیه : ئه که یه

 ی ژده بێ بۆهه مکرد، ئه ڵه ی، نانا هه که بێ بۆیه : ئه ژده هه

 ی رێ کوا ده شڕ، بمده لێفه  یکرد، بو به ڵه : هێی هێی هه که یه

 ڵێ: کێشێو ئه کێ رائه بۆالی ته  نجه په  شه شه 

 ایه، کێتان ئاز  وێیه نم له گه

 نم بێنێ، شایی ئارایه با گه

ر ئاوازی  سه له   قاو رخانه یهێنێ بۆبه گرێو ئه ئه  ستی گوڵه کێ ده ته چێ له ئه  که یه
 ستێ. وه ئه  که ڕینه ڵپه کاو هه ک ئه یه ڕه نه  ژده ڕن. هه په ڵئه هه  پۆستوئیداره

 ی که : نابێ بۆیه ژده هه
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 ی؟ ژده بێ بۆهه : ئه شه شه

 ی؟ ژده ۆچی بۆ هه: ب که یه

  ی خۆمانه ره م به هه ژده هه  : چونکه شه شه

 ! ی پانه که ، جاده زۆر جوانه  : جوانه که یه

   گیانه  روایه : هه شه شه

 مانه وروزه  ده

 بێ؟ نه  هره به  پێی لێهاتن، به نم به ی بۆچی گه : ئه که یه

 بێ ره بهم  ر له نم هه گه  : نابێ نا نابێ، پێویسته شه شه

 ، که ن. یه که ئه  مای دروێنه گرێو سه ئه  سی گوڵه ده  ژده بیسرێ، هه ئه  مۆسیقای دروێنه
 ستێ. وه ئه  ماکه کا، سه ک ئه یه ڕه نه

 م بۆ؟ : من تێناگه که یه

 ئەبێ چیبێ هۆ!؟

  : بۆی ناوێ وایه ژده هه

 وایه راستو ره  شه بریاری شه

 بێ هره پێی به نم به ناگونجێ گه
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 بێ ره م به ر له نم هه گه  پێویسته

 نین؟ ی ئێمەنه ره ش به ی بۆچی ئێوه : ئه که یه

 چین!؟  ؟ بۆچی ئێوه ی ئێوه ره : چی!؟ به ژده هه

 :ڵێ شیرو ئه ی به که ر دوکانه به  چێته رێک ئه نووسه

 من دێم پێیناوێ چیتر  نجاره ی کتێب، چه مامۆستا هاتوم بۆ پاره

 کیتر! ش گاگویه مه رمو ئه فه هو، ده نته حسه ن ئه مه  هڕ قی شه شیر: ئتته به

 ، بۆچی مامۆستا؟ ڵێی؟ من چیمکردوه ر: بۆ وامپێئه نوسه

 ستا؟ رقم هه  هام پێوتی که قمبو وه شیر: من ناهه به

 مێ!؟ شت به و پاره وه مه من؟ من کتێبیشت بۆساغکه وێ له چیتئه

 مێ؟ ی که تۆبۆ تێناگه ندی فه چی بگێڕم؟ ئه به  یه م یانه ی ئه ئه

 بێ.   ئه  شیر گرژو توڕه ڕوا. به شێنێو ئه وه رێک رائه ک تێبگا، سه وه  که ره نووسه 

 ن گه ئه  ئێوه نگ له دره  ڵکه م خه ڕێز، ئه رێ مامۆستای به  ده گوێی مه  ماڵ: ده شه

 ن فه لسه موی فه هه  رمانو بۆچونی ئێوه فه  زانی بۆچی؟ چونکه : ئهزریان

 بن له  ت نایه ، قه مم زۆره ، من خه نیه وه رئه ماڵ گیان هه شه  شیر: کاکه به
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 کو من! سوفن، هیچیان وه یله فه  تن نه بلیمه  کانم، نه والده ئه

  وه ڕوێته ر بنجی خۆی ئه سه ڵێن گیا له ی بۆچی ئه مامۆستا ئه  زریان: باشه 

  وه ڕۆ، با ببڕێته مه ری سه ی دایکیان رواون! له ر بنچینه سه شیر: له به

  وا کوردنیه وت که رکه مڕۆ بۆمده ، ئه خێزانی منه  چل ساڵه  وه ئه

 ستوبردنیه ئاگاو هۆشو ده بێ! به هائه ی مناڵ چۆن وه رده روه په

 جوابمدا، پێی ناوێ ئیتر  بۆیه

 شیری وشتر  ب، نه ره دیاریی ئه  نه

 وامه رده قا به رخانه ی به راکه هه 

 ڕێن   تی راسته الداوی خه  وه: ئێ شه شه 

 ی کێن! ره به  س تێتان ناگا، ئێوه که

 ڕێن  تی راسته الداوی خه  : ئێوه ژده هه

 ی کێن! ره به  س تێتان ناگا، ئێوه که

 چین؟  دێون، درنجن، له له  : ئێوه شه شه 

 رنین بونو هه نه  کورتی ئێوه به
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 پرسێ: خۆی ئه لهکاو  یرێکی خۆی ئه سه  که یه  وه رسامییه سه به

 نین!؟   :  بۆچی ئێمه که یه

 ی چین!؟ بین، ئه نه  که

   شانمه  مه ، ئه قۆڵمه  مه ئه

  رانمه  مه ، ئه ستمه ده  مه ئه

   یه ، هۆشیشم هه نگمه ده گوێم له

  یه رۆژگار که  زانم ئێسته ئه

  وایه رمانڕه ی فه نیشانه  وه ، ئه نمه گه وه  ئه

  یاسایه  وه ، ئه رژێمه  وه هاڵت، ئ سه ده  وه ئه

 م                                                          خه  وه خۆمه نۆشم، ئه شادی ئه

 ( ژده هه  کاته م )رووئه من هه  واته ، که وه مه که بیرئه

 دوێنی  ؟ تۆکێ ئه ڵکێته گه نین، تۆ له  ر ئێمه گه ئه

 چێنی؟ ژوار ئهنگێکی د ی کێدا، تۆوی جه کێڵگه له

 زانی بۆچی تۆنابێ ببی، یابڵێین تۆنیت                                     : ئه ژده هه
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 ریت شو به رجی بیری زانستی، بێبه مه چونکه له

 ش                                  ڕه بێباوانی ونی چاره تیوێکی به : تۆهه شه شه

 ش!؟ زمانی هاوبهکسان، ئابوری، کلتور،  ویی یه کوا زه

 م هه  زانم دڵنیام که ش، من خۆم ئه وانه له جگه  یه، مویم هه : هه که یه

 م!؟ که ڕ ئه چۆن باوه  ی ئێوه قسه  و به کی نازانستانه ن رایه چه  به

 بۆچی نیم؟   گوایه

 من چیم!؟  ی باشه ئه

 ر نیت خێر تۆ هه ڕۆ نه ری مه سه : له ژده هه

 بم، پێـمناڵێی تۆ چیت!؟ ر من نه گه : ئه که یه

 کۆنەپەرستیت:  شه شه

 بۆیە تائێستا نازانی تۆ چیت

 رێ؟   ته وتوینه و کوێ که ره به  زانی ئێمه شێ نه ئه

 وتوانو  سکی دواکه ی ته جیهانین، بیرۆکه  : ئێمه ژده هه

 ژێر پێ  ینه خه رستان ئه په کۆنه
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 ڕێی جیهانا                                        گرێ له ببن به  ڵین ئێوه : نایه شه شه

 بێگومانی کرێکارانا   کێتیی به ڕێی یه له

 ین النێ بده مو گه تی هه یارمه  پێویسته  : ئێمه ژده هه

 ین  که درێغی نه  پێویسته  خۆمان! راسته له  ( بێجگه وه وسه ته : )به شه شه

 وارم  رتم، خۆم کۆڵه رتوپه کرێ، خۆم که : من چیمپێئه که یه

 بیسراوم، بێ دۆستو یارم من جارێ بزر، من نه

                      مه وده ی له یهه موت تۆنیت؟ هه ئه قمبو که  : من ناهه ژده هه

 مه  ڵێ: که ئه که  وایه ر ڕه سه بیری زانستی له

 (کەمە: ئەقەلیە)    

 قوربان ببێ به  ، یا بۆ زۆرینهشی بێ به بانه

 ی جیهان! ڕێگه بۆ؟ له  م گرێیه و قۆناغبێ، ئه ئه  که

داخنیه                                                                                  ی م جێگه وکۆشه کرده  م که گه وایتێئه : من که یه
 قۆناغنیه ڵێ: که  ره، زانستیش ئه بوونم تاسه

 نازی                      خۆت ئه فڕیتو به زۆرئه  تۆدیاره  که : یه ژده هه

 رنابی تۆی بۆرجوازی تاسه ڵێ هه زانستیش ئه
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 مریت                       و ئه ڵ ئه گه ژیت، له و ئه ڵ ئه گه بیت، له و ئه ڵ ئه گه له

 ئیتر تۆ چیت؟ بونت، ده هابێ بونو نه ئاوه  که

 قۆناغێکی بۆرجوازێتی                       له  : بونت جۆرێکه شه شه

 شانازێتی؟  له  ئاوابی، ئیتر چیتداوه تۆ که

 سۆز                            ن من ئاوازێکم دڵگیرو به ڵه زۆرهه  : ئێوه که یه

 مرو پیرۆز ڕێکم نه ڵێکم، من باوه شخه من مه

 ژیم                                         تا ئه دایکبومو تاهه من پێش بۆرجوا، له

 بزوێ، ئیتر بۆچی نیم!؟ شم ئه ، له یه من بیرم هه

چوارالدا  به ەوەرسامی سه به  که بێ، یه کی ترسناک، روناکی کزئه مۆسیقایه)
  (:ڵێن نو ئه به س خاشاوڵی بۆئه ش که ، شه وه خولێته ئه

 تین تین،  مرۆڤایه مرۆڤایه

 نەبونو، ئێوە هەرگیز نینئێوە 

 :( وه شیره دوکانی به  له)

 ی که یه بێ بۆ ی، ئه ژده هه ماڵ: نابێ بۆ شه

 ی ژده بێ بۆهه ی، ئه که نابێ بۆیه زریان:
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    وتنخوازی واڵته پێشکه  ژده هه

  الته هه  که ، یه ر نیه هه  که یه

 ستی جێده  بزوێ، دیاره ئه  که ؟ یه بۆنیه  که ماڵ: یه شه

 وتنخوازو زانستی ڵێ بیری پێشکه زریان: ئاخر وائه

 چاوانی خۆم به  م دیوه که ماڵ: من یه شه

 ڵ تۆم گه زانم، منیش له ڵێ ئه زریان: به

 ش اڵم بێ زمان، بێ خاک، بێ کلتور، ئابوریی هاوبه به

 ش ژیان بێبه و نابێ له بن، ئه ببن نه  وانه ماڵ: ئه شه

 وتنخوازه                          دیموکرات، پێشکه  ژده ، هه وانه له زریان: جگه

  الوازه  که بێ، یه بانه  که ، یه قۆناغه  که یه

 تی مایه الواز، یا که  بێ بزربێ، بۆ زوربه ئه

 تی رزی مرۆڤایه ڕی به ڵگری باوه هه  ژده هه

  (: وه خوێنێته ئه  یه م هۆنراوه ئه  کێوه ته له  گوڵه)

 تی                                            مرۆڤایه  بێ ناوکه ی به به ناوێکی قه
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 تی مرۆڤایه  بێ باوکه ڕۆی به ره وێڵی سه

 تی                                         مرۆڤایه  پیاوێکه  شێ بڵێین کوێره یا ئه

 تی مرۆڤایه  ئاوێکه  دا سوێره ڕێگه یا له

 تی                                     رۆڤایهم  نگه شه قه ی شۆخو بوکی موغازه

 تی  مرۆڤایه  نگه نگو ئاوازی بێ بۆنو ره ده

 تی                                          مرۆڤایه  رانه می جادوگه شمشاڵی ده    

 تی مرۆڤایه  رانه به می بێخه ئاواتو خه

 تی                                           مرۆڤایه  نیایه ڵکی تاکوته ی خه واته به

 تی مرۆڤایه  ریایه کچی ئاسمانو بوکی ده

 تی                                        مرۆڤایه  که ڕۆیه براو یا خه خشته له

 تی مرۆڤایه  که نراو یا درۆیه بۆسه له

 کارانه                                        رزه پیاوو هه گێلهو له  رم سوڕماوه سه

   ریخانه و په بێ بینینی، بێ بۆنی خۆشی ئه به

 ن                                  که ڵدائه گه مێکی له مه شی کاکه دڵداریی گه
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 ن   ده ردائه سه مێکی به خه شی تازه ی ره رده یا په

                                         اڵیانه یئه شێخێ هه  دهدی روێشی نه ی ده وێنه

  یالیانه ڕێشێ واوه رخۆشی کوالوه ی سه شێوه

                                         وانه ، یاهی شه ، ئاوازی رۆژه بۆشه  پڵه م ته ئه

  ؟ موژانه یا خه  ، پاداشی زۆره خۆشه  م مژده ئه

 ویتریان                                             تی یائه ۆڤایهمبێ مر گریمان ئه 

 یدی کوردستان وتیشا نه ڕێکه له  تا ئێستاکه هه

 ببارێ                                      یدی شۆخی وا، نیگای چاوێکی لێوه نه

 جارێ نه جاره  وڕوی ئێمه ره می به ی ده یابزه

 تی                                           ڕی وتاری په اوهب رزه کان، هه پیاوه گێله

 تی!؟ ڕی مرۆڤایه  کا شه ڵ منو تۆ ئه گه کێ له

 : (قاوه رخانه به  له)

بوی؟                                                             نه م شاره  ی هاری ئه ژده ناسم تۆهه : من تۆئه که یه
 فێربوی!؟  کوێوه له  تییه رزی مرۆڤایه بهی  م وانه ئه

 ی ماکارسیت ره ڕی ئیمپریالستی، به : تۆ کلکی گه ژده هه
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 وتن، تۆ دژی ئاشتیت لیت، دژی پێشکه : تۆ دژی گه شه شه

 رخۆ                                              سه بن، تۆزێ له مه : نا توڕه که یه

 ۆبون، بێ ه زانم توڕه من وایئه

                                                        ی ناپاکی، یا الوازییه ڵگه به

  و وازییه مه تای گه ره جارێ سه

 وازی!؟  ی شۆڤێنی کردت به که : یه شه شه

 م تۆ زۆر الوازی که ستئه : من وا هه که یه

 وانم  قوربان، من پاڵه : نانا به شه شه

 ئارامی گیانم،   به ساقه  که یه

 سدێنی ره ک تۆهه بایه شه ره رمو زمانێکی لوس، به مێکی گه ده:  که یه

 رێنی! وه ڵئه مامی باخت هه لوپۆی نه اڵو په و گه گوڵو گوڵخونچه

 :  ژده هه  کاته ئنجا روئه

   وه باوانته له  وه وڵی ناپاکیت بۆمابێته چێ که ئه وه تۆش له

  وه چاوانته به  اڵتێکه سه مۆری نهێنیی ده  م جرتوفرته ئه 
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 : وه شیره دوکانی به له

 و بێ نیشتمانین                                وه ته بێ نه ی کرێکار به زریان: ئێمه

 مو جیهانین دانیشتوی هه  لین، ئێمه کۆگه  ئێمه

 رکنو بارن ر زانستی ئه سه وا له ناڕه  ، ئێوه ی زانستینیه بیرۆکه  مه ماڵ: ئه شه

 کرێکارن ، نه  پاڵه  نه  ، ئێوه یه ی هه وه ته رچیبێ، نیشتمانیشو نه مرۆڤ هه 

 ڵێ گرێن                                    لن، کۆمه ڤایرۆسی ناکۆکیی گه  ئێوه

 کێن! چینو له رونن، خۆشتان نازانن له ردی ده ده

 ی جیهانی   ئێوه

 زانی واتان ئه

 تو هێڵیجیهانین خه ک راسته ن، کۆکوئارامن، یه ڕو ڕێگه ک بیرو باوه مو یه هه

 چین!  ره لبان، بڕوانه ئه  ن، دژوناکۆکن، بڕوانه که ئاشێ ئه له  که ریه ئێستا هه

 چین؟  وانه لهاویشتنی ئیمپریالیستن، جا ئه ی په دیارده  وانه زریان: ئه

 یین وه ته نه ی ئاشکران که ڵگه و به دیارده  وانه ، ئه رگیز وانیه ماڵ: هه شه

 دار رمایه سه گو نه به ره ده ، نه سێ بۆرجوانییه وێ که خۆ له
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 و کرێکار گو پاڵه به ره ن بنده که ی خودی خۆ ئه وه ڕی مانه شه

 ؟  ڕی چیتانه شه  م ئێوه که : رۆحهشیر به

 وبانه     م رێگه ر له ک گه الیه رمه هه

 پێمبڵێن،   هاتو بینیتان ئێوه

 ڵتانی خوێن خه بهم  که ناوشانی ئه

 !                                            ش ماوه ال ئێستاکه الی البه ماڵ: مه شه

  ؟ بۆچی مامۆستا، شتێ رویداوه

 ر  وبه مه شیر: تۆزی له به

 ر سه چوار فسکولبه

 جیاتی دینار                        ڵبیاندا له ی قه ت، پاره هاتن بۆپاکه

 الی خوار مه نجایی، ئاخ له ، کۆڵێ په وه باقیمدانه

         ( وه کاته ی لێڕاستئه که زه شیر گه ، دێت. به ایهر سه فسکولی له  سوجادی که)

 ماڵوێران  مکوژی، چیته ی؟ بۆچی ئه که چیئه  سوجادی: کوڕه

 ، سوجادیی خۆمان! دینه الئه مامۆستا عه  مه ماڵ: ئه شه
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         منیهق ، ناهه ببوره  شیر: گیانه به

 ؟ مڕۆت هی چیه ی ئه بونه م توڕه سوجادی: ئه  

 ال الی البه ر مه سه شیر: چوار فسکولبه به

 ڵبیاندا! ی قه تیان کڕی، پاره پاکه

 ڵبی چین؟ قه ؟سوجادی: کوانێ  

 ی لبنانین ن، لیره لیره  مانه ئه

 بەشیر ئاهێکی پیادێتەوەو ئەڵێ: 

 وتم موسوڵمان شتی واناکا! 

 کا؟         نئه کی چه یه  لیره  هئێستاک

 ی؟ که ئه  لیره  سوجادی: تۆ باسی کامجۆر له

 ی! ده نگم پێنه وان په کو ئه شیر: تۆش وه به

 ن!؟  لیره  مانه توت ئه تۆ ئێستا نه

 ن؟ چه ک به یه پرسم لیره منیش ئه

گرم                                                                             رئه شار، نرخی وه  وه چومه ڕێ بۆمن، که زریان: لێیگه
 کڕم    ت بۆئه خوێن، لیره نه و به ی لفکه لیفه الی خه له
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، ناوی فرۆشیارێکی سەرپێیبو، هەر لفکەو لیرەو بەنەخوێنی ئەفرۆشت خەلیفە)
   :(نجارێ هاوارئەکاچە

 خوێن نه به  وه ، ئه یه لیره  وه ، ئه یه لفکه  وه ئه

 ؟ داڕێژراوی کوێن؟         نده چه به  ، لیره ره وه  لیفه زریان: خه

   مینیه روپێ هیچ که  کی ده شادین، یه ی ره : لیره لیفه خه

 ؟ خیان چیه ندن، بایه چه ، ئێستا به م لیرانه ی ئه زریان: ئه

 مڕۆیان نرخی ئه  د فلسه کی سه لبنانین، یه پارەی  مانه : زریان ئه لیفه خه

 الی بێویژدان مالی خۆما مه ستیانبڕیم له چۆن ده ؟د فلس! سه ؟شیر:چێ چی به

   جوانه  م کاره رخۆم وتم ئه من هه

 ! هی موسوڵمانه ، ههی بێدیننی

 کان هاوارئەکەن: ڕۆکه گه  قا، فرۆشیاره رخانه به له)

   فرا شکێنه ، سه زێنه ته   لله تفرۆش: که ربه شه

  وێنه ڕێنه، ئازار ره ت په عیلله

   ی نایه هیچ خوڕه  سته خه  نده وه ئه

 تی مێوژم الیه ربه شه  کاکه
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                             مه حاجیباده  یه مه کرله : شهشێت و ساله ی قاله عه سه

 مه کسه به  وه ، ئه کی تازه چۆره

   درۆیه  ، ساله درۆیه  : سالهمنداڵێک

 ؟ ک هی تۆیه و چۆره مه کرله ی شه که

 (سالە شیت مناڵەکە بەبەرد راوئەنێو فێی لێدێ)

   بیه له محه ، کره و شه : شیرهحمان وڕه ئه

 یخۆی نازانی چیه تاکو نه هه

 : ( کێوه ته له  گوڵه(

 رین  روه په ئاشتی

     ڕین دوژمنی شه

 تی  بۆ کوردایه

 ئاشتی  گونجاوه

 وێ  ئاشتیمان ئه

 وێ کورد بسره  که
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 ی ئاشتی  وه هێزبین بۆئه بێ به ئه

 تی کااڵ بۆکوردایه ببێ به

   یهستین ژێرده  ئێمه ئاشتی الی

 یهستین ربه ژیانی دیلی سه

 ک برا  ژین وه تان ئه کاتێ میلله

 هیواو ئامانجی بگا ک به ریه هه

   شته نجاو هه ساڵ په  رینه قام به : شه ژده هه

  شته و گه ، یارییه زۆرانبازییه

 : مامۆستا رۆژباش که یه

 ڕناش نته ڵێ ئه : به ژده هه

 سک؟  که  شو به ره  ی به که سپی ئه بۆ

 سک! ڕ ته با، بیروباوه رحه بڵێ مه

 پێشین                                          نێ له چه  ئێستاکه  زانی ئێمه شێ نه ئه

 کێشین! هێنی، تۆش رائه ، وازلێنه سکه ته  م بیره ئه
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 !؟  ریکی چیه شت خه ی چلوهه شه ی دێرینت؟شه شه کوا هاوڕێ شه  ژده : هه که یه

   نیه  ئێمه  له   شه شه  ، روخا، ناوی وت،  ئێستاکه هێنه : ناوی مه ژده هه

 دان  نجه شکه ئه  به  نگ واباڵوه : ده گوڵه

 ندێکیش خزان! ندێ تێڕامان، هه هه

 زمڕی روسور،  کو ئه ندێکیش وه هه

 دور  ڕوانینه ڕوخان، وتیان ئه نه

 پرسێ بۆچی توڕەیە؟: شیرو بەهێما ئه دوکانی به  چێته ئه وردی

 شیر گیان چی به لبنان، کهی  لیره به  سیان بڕیوه، سوجادی: ده

 شکان! رمی ئه ، سه دایه شان، خۆم النه یاتیی بۆمن داوه زی خه گه

 یه وه ی ئه ساڵ توڕه  پاشی ده ش له ئێستاکه  وه ئه

 :                           یه مڕۆ هیکه ڕی، ئه تێپه  وه م، ئه که ههشیر: نانا رۆ به

 ! ژاره ن، رۆژێ هه مه وڵه مان، رۆژێ دهه وڕه ه، رۆژێ ئ نه سه هه، رۆژێ  و ورگ زله ئه

 !  ؟ م شاره ی ئه ناو کووچه کێ هێنایه  م گاگوه مزانی ئا ئه ئه  ! خۆزگه ناسیوه خۆی نه

 قیر سکورتو فه وردی: مامۆستا ناسیم، فاڵنی شاعیر، ده
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 عیر ڵێ شاعیر، پێیبڵێ شه . پێیمه نگبه شیر: وردی بێده به

 وردی: بۆچی مامۆستا

 ستا دا وه شیر: لێره به

 ی تۆ شاعیری!؟                                          تی ! که بلیمه  سوفی، نه یله فه  رمو: نه منی فه به

 عیری تۆ ظالمی، تۆ مام شه وادی، ئه تۆ گه م، ئه که ههوتم رۆ

کدی  یه ر له نگه سه  که ی یه ڵه و کۆمه ژده ی هه ڵه بێ. کۆمه رم ئه را گه قا، هه رخانه به  له
ن!  کدیدا بده یه وێ به یانه و ئه وه بنه کدی سورئه یه ڕو له ماڵن بۆ شه ڵئه گرنو قۆڵهه ئه

 .( وه نێوانیانه  وێته که ئه  گوڵه

  جۆ سامانی تۆیه : گوڵه ژده ، هه یجۆیه یجۆهه ، هه یجۆیه یجۆهه : هه ژده ی هه ڵه کۆمه

 کوردەوارییە(یارییەکی  -هەیجۆهەیجۆ)

  جۆ شایانی تۆیه گوڵه  که: ، یه یجۆیه یجۆهه هه  یجۆیه، یجۆهه : هه که ی یه ڵه کۆمه

  یجۆیه یجۆ هه ، هه هی خۆمه  یجۆیه، گوڵه یجۆ هه : هه ژده هه

  ر تۆیه سه ر له ش هه مجاره ڕی ئه جۆ، شه گوڵه  ره : وه که یه

 ی ژیان شه مو شتیت، تۆ گه جۆ ئابوریی واڵت، تۆ هه گوڵه  ره : وه ژده هه

 نهێنیی گۆڕان  تۆدایه ر له ماری ژینم هه جۆ ده گوڵه  ره وه
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   جۆ ژیره گوڵه  جۆ ژیره، : گوڵه که یه

   جۆی بیره نهێنیی گۆڕان گوڵه

 ی گۆڕانو ژیان  رچاوه سه  بیره

 ڵو ئینسان جیاوازیی ئاژه  بیره

دا،  سوره ی یاریی ئاگره شێوه  نو له ده ئه  وڵی رفاندنی گوڵه هه  که ڵه ردو کۆمه هه
 پرسێ: ئه  وه ی خۆیه که دوکانه شیر له ن. به ده ڵئه کتری هه یه له

 ؟ چیدایه ، شار له نگوباس چیه ده

  رایه ڕو هه و شه شار ئاژاوه وردی: له

 پای پیالن   ڕ به گبیرو شه ته  ڕ به شیر: شه به

 ناز ئنگلیزم شکان خاکه  من به

 ڕدابوم، زابت قوماندان  شه ربو، من له ربه فه کات سه

 رمان وبه ئه  وته شکری ئنگلیز که رو له مبه له  ئێمه

 نیا سی ته  بێ توفاق، ئێمه  کی زۆر، ئێمه ن چه زار، خاوه وان سی هه ئه

 والدم نابێ بترسی ! ین، وتم ئه کێک پێیوتم قوربان باڕاکه یه

 ناز می خاکه ده کلکو رو روتان به سو پێو سه خێرا داپۆشن ده
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 نگو ئاواز ده ڕبڵێن به ، مارشی شه رده وبه بگره راو به هه ن به بیکه

  زڕێژ و ده ر گولله به  وت، کاتێ دراینه که ناز ئه می خاکه ر ده ، به گولله

 ولێژ! ره سه  وته ی باری که گڵۆڵه  وساوه ژا، رایکرد، له ئنگلیز شڵه

 ڵێ: ئه  کێوه ته  ش له ن. گوڵه ده ئهی بۆلێ پڵه چه  وه که مو الیه هه  له

 یادو بیربێ  لێ ئازادیی له گه

 شیربێ کو به ی وه نی رۆڵه خاوه

 موشیربێو کآمڵو ژیربێ   شیر به

 ڵغانی شیربێ بۆ کوردستانی قه

 ئاوات   بێ بگا به ئه  له و گه ئه

 یداخی واڵت ڵکا به خۆ هه ربه سه

نێوان دو  ق له شه ڕه بۆکسو شه  ڕه درێ..شه شیر لێئه بۆبه  پڵه چه  ر سێ الوه هه  له 
 قا: رخانه ڕفێنن بۆ به ئه  گوڵه  کێوه ته  ، له ژده ڵی هه دا. کۆمه کدا روئه ڵه کۆمه

                                     ژده هه بۆ  گوڵه  وه ێنامانهه  هێزی بازوو  به

  رده به ی نه وه پێشێ ئه نگین، بابێته ی جه ئاماده

 هێنن: هێرش ئه  که ی یه ڵه کۆمه
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 جۆ؟  جۆ کوانێ گوڵه کوانێ گوڵه

 ی تۆ؟ ڕێدا بۆرێناده الچۆ له

   ین، گوڵی خۆمانه جۆ ناده : گوڵه ژده هه

  وبانه م رێگه چن له ر النه گه ئه

 کێشین ستین، راتانئه به لتان ئه په

 پێشین! له نێ ین چه ده پیشانتانئه

 جۆ  نکێ گوڵه پێناو ده له  : ئێمه که یه

 ین سڵو کۆ ئاگر، ئاسن ناکه له

کا  خۆی ئه شپرزانەدا، گوڵه  دا روئه که ڵه نێوان دو کۆمه خت له ڕو پێکدادانێکی سه شه
 ا شیر دوکانی به به

 بەهەناسکەبڕکێ:   گوڵه

 ربازبوم منیش ده

 تی شوم! گبه ی نه شیر: ئه به

 زاران جارم پێوتن جارێ  هه

 خوارێ  هێننه کتری مه ی یه شوشه
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 ن!؟  که ش ئه شبه میراتی چی به  ئێوه

 ن! په ن به که کام پێناوا خۆ ئه له

 واو ن ماڵێکی ته خاوه  بونه کو کرێچین، نه موتان وه هه  ئێوه

 دڵی شکاو!  ناکامی! له نجێنن، ئای له ڕه ، بۆ ئه جۆیه  م گوڵه ئه

  جێیه راستو به سوجادی:

 !؟ زریان گوێت لێیه

 م خۆم داخو خه کان ئه گێله  رزه داخی هه ن له ، ئای چه شیر: وازی لێبێنه به

 م! که یی نه وره ودوا گه ڵێم ئێسته تینم ئه  گاته ئه  یه جاری وا هه

 کێ؟ سوجادی: نا، بۆخاتری خوا، زویری له

 شکێ! ی پشتمان ئه که شتی وانه

 جاران  ریش جارێ له هیتله  وه ماڵ: ئه شه

 مان ڵه لی ئه گه  وتی هێشتاکه

 رۆکیبێ و سه ناهێنێ ئه  وه ئه

 تی لێبێ حمه قیبو، ره ویش هه شیر: ئه به
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 ی ئامالی کوردان ، ئومێدو کابه یه ئێوه ر به ن هه یی شایه وره : گه گوڵه

 ڕۆم مامۆستا ئه

  خان زوه شیر: گوڵه به

 ئۆغربێ؟  وردی: گوڵه

 ڕوا( بۆتۆزێ وچان )ئه  گوڵه:

 ؟ یه شیر کوانێ کامه ؟ مامۆستا به شیره ستا به دوکانی وه  رێبوارێک: ئێره

  یه ن خامه شیر خاوه ، مامۆستا به ری چاکه ، نووسه رزه ڕاستی به به

 شیر موشیرم والدم، به رمو ئه شیر: فه به

                                                       زنی ژیرم                          ڵێم مامۆستای مه رێبوار: ئه
  یه ندێ پرسیاری زانستیم هه هه

 !؟  یه کات که  نازانی ئێسته  شیر: دیاره به

 نوسی ڕێزت جارجار وتار ئه ، به وه خته ر کاتو وه سه به  رێبوار: من چیمه

 پرسی!؟  ئه نازانی، بۆچی  ، تۆ که ، بڕۆ، من کاتم نیه نگبه شیر: بێده به

 رۆی(  وه رسوڕمانه سه )رێبوارەکە به

 ترسی؟  چی ئه ، له نه سوجادی )بە قاقای پێکەنینەوە(: وردی پێبکه
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 وسا بپرسی! بێ بزانی ، ئه ئه

 ون که رئه ده  ژده و هه که و یه قا گوڵه رخانه به  له

 رۆژباش  : کوڕینه گوڵه

 خان رۆژباش : گوڵه ژده هه

 رناش! نته ناڵێ ئه  ژده هه  : ئێستاکه که یه

 باچو  کای به  له  ، وازبێنه که : یه ژده هه

 زامی رابوردو  وه یکولێنه مه

 بێ مێژو بینوسێ بێ بیزانین، رابوردو ئه ئه  یه ک هه : راستییه که یه

 کانی، زویر نابێتو  نابێ بترسێ ڵه هه  سێ خاوێنبێ، له که

 ژوی رۆژانی دێریننوسم مێ دا، ئه م چیرۆکه له  من ئێستا بۆیه

 وتین ڵنوتاین، که ی نوێ ئاگادار ببێ، بزانێ بۆچی هه وه تا نه هه

 رابوردو  ند له ڵێن په پێشینان ئه

 رچی رۆیی، چو سێتی، هه به  که : یه ژده هه

 خوانه مڕۆ له ئه  یه و نانه ، نان ئه  سێتی تانه سێتی کای کۆن، به به
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  نێن کای کۆن ناوئه  مه ی ئه وانه ئه رونناسی بزانم، ر ده گه : من ئه که یه

 کو تۆن! ، وه ژده ، هه وه بونه هێشتا راڕاو دودڵن ، پاکنه  وانه ئه

 دڵوگیان  ک به ش، نه له نیا به ته دای، به ڵ ئێمه گه له  تۆ راسته ئێسته

 ک جاریجاران ی هاری وه ژده ر هه ن، هه دانت بۆرۆکه  گومانم نیه

یه                                                              ی ماده شه نجامی گه رئه بیر به،  پێشه له  زریان: ماده
  ودیوی سروشت له  ، هیچ هێزێنیه ربوه ش هه ماده

 رو ، گیان پێکهێنه یه ، بیر پێش ماده تایه ره سوجادی: بیر سه

 مو شت ری گێتیو هه پێکه شه رو گه به ڕێوه به

 !؟ پێشه ، کامیان له ن، کێبێ بزانێ مریشکو هێلکه ڵه ردوکتان هه ههشیر:  به

 !؟ کێشه  یه مه ن، کا که ڕی چیئه ؟ شه رای چیتانه هه  م ئێوه که رۆحه

  م ماده وا بیرو هه که یه  وه ین، ئه ستی پێبکه بیزانین، هه  و ئێمه دیاره ی که وه ئه

  میزاده انی گێتیو سروشتو ئادهو گۆڕ شه ردو هۆکاری گه نو هه ردوکیان هه هه

 دێکارتیش وایوت  وه وردی: مامۆستا ئه

 کوتومت  قیبو، وایه ویش هه شیر: ئه به

 جواڵن  میشه ، هه شه کتیک، کارتێکردنو کارلێکردنو گۆڕینو گه دیاله  زریان: ماده
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 کتیکه سوجادی: بیر دیاله

 جێبێڵم دوکان                                         ریکه منێش خه  داخی ئێوه سه، له م به که شیر: رۆحه به

ری  ، سه س بکردایه رکه ڵ هه گه ی له )گیو موکریانی دێت، سروشتی وابو قسه
 بو( ستئه زۆر په  وه شیر به ! به سه وکه ی ئه پرغه القه  دا له کانی ئه نجه په

 ت گبه گیو: داماوی کوڵۆڵ، داماوی نه

 کا؟ وردی: باسی کێ ئه

 وجادی: حوزنیی موکریانس

 شیرگیان چی به رتوکێکی داماوی برام، که وێڵم بۆپه  ند رۆژه گیو:چه

 ! ڵێ نیه و ئه م ، ئه به بێ، من الی شکئه ئه لێمتوڕه

 !؟ ی بۆچیه مه ؟ ئه شیر: تۆ داماوداماو داماوی چیته به

 ری ئاوێ وبه له  سێکه و داماوبو؟ داماو که ی ئه که

 ئاو هاوێ  زانێ خۆی له ش نه له مهبێ،  بێ قوففه  به

 ڵێی توتڕکی! ئه  وه بیبڕه  ده

 باکێت تورکی  د شخاط وه اڵ فه کڕیارێک: به

  نیا، پیاده ته به  سێکه شیر: داماو که به
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 ری جاده وبه دوجانتای پێبێ له

  وه ڕێته دا بپه ماشین رێنه

 ! وه پاڕێته ئه  تکڕه و پاکه وردی: ئه

 ڕێ گه ئه  لێره  دو ساڵه  وه ڵێن، ئه ماڵ ئه شه  ، به زاتهم  شیر: داماو به به

 شڕێ خانوه  لێ، نه مه موشته  یوان، نه وهه وێ دوهۆده ستی ناکه ده

 ک عته می وده شینی، عه اڵ مه ل!؟ ئنطینی باکێت، به مه کڕیار: شنولموشته

 ک موشوغڵهل، هاذا  خه ک، لوێش تده شجابه  لتها، ئنته وه شیر: لێش طه به

  ک ئمشی، التحچی کلمه خر، له رووح ماکو باکێت، وه

 زلمه!   دی ، ئنته غێر عه کڕیار: هاذا موباکێت!؟ هاذا  ته

 ڵێ:  وەو ئه سێته ڵئه ویدا، کابرا هه زه  یدا به نێو ئه ئه ی پاڵێکی پێوه که زه گه شیر به به

 مامی!؟ ئه  کولله عد های شنو ، لێش ماکو باکێت، له ریده اڵ ئه کڕیار: وه

 م محامی لزه کی، ئه شته روح ئه ، ئه دی، هاذا ئیهانه عه هاذا ته

 هم!؟ شغولین بگیو، بداماو، لێش ماتفته شیر: ئحنا مه به

 هم فته رید ئه ؟ ئه ذۆله کڕیار: یا گیو؟ یا داماو؟ منو هه
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 رخ کوردی دیب، صوحوفی، موئه خی، داماو، ئه ماڵ: یا ئه شه

 لوردی عروفه علوم، ئه کولشی صار مه  سه م، هه عه نهکڕیار: ئی 

 یر رس ئیبنیلصغه یده  هوه

 ن؟ بو مه ئه  وردی: ئنته

 یر  بوشطه ئه کڕیار:

 (ننێ ئه ێو پاڵیپێوهەند ی ئه که ته پاکهوردی دەس لەملی ئەکاو )

*** 

 کێ(: ته ییدا له کۆڕێکی وێژه له)

فڕین                                                                  ڵ ئهبا نگێکی ناو دارستانێ، به هه : پوره گوڵه
 بۆمژینی لێو، بۆتامی خۆشی خۆراکی شیرین

 دا و پێناوه نا له ریان دائه بونو سه بو بزرئه تیایانا هه 

 دا ، ئه ، شێرانه وه دژیانه یان، به و النه بۆپاراستنی شانه

 خۆبوردنبون  یاساو رژێمو لهتیو  یه رزی کارامه ی به نمونه

 چون ئه  وه ی لێوه وبزه نده خه ، به یه رچی تامی شیرینی هه بۆ هه

  وه زێ باڵوکرده ر کاغه سه چی مرۆڤێ کۆڵێ شیرینیی له که  
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  وه شارده ڵ خۆیان لێئه کۆمه الیا، به چون به نه  که نگه هه  پوره

  وه نگبداته ره  وانه پێچه زا به رکاغه سه بههاتوچۆدا،  سمان له پێو ده با، جێگه یانوت نه ئه

نگیمان  هه نگونرخی پوره سه ودیوی ویژدان، له ندێ مرۆڤی ئه کوپێنوسی هه وه
 وه! مبکاته که

 :شیر دوکانی به له

 رستی                              واپه رزی ره ی به سیپاره  تدیوه نه  وردی: دیاره

 بۆچونو بیری زانستی ندو و په فه لسه موی فه هه

 ها!؟ نوسراوی وه  مدیوه ؟ من بۆنه وه ئه  یه : کامهرزێر وه

 ها نرخو به چاپیدا، به له کدابو که سیو یه  وردی: له

 ل زیری گه وه ویستی ببێ به و ساڵەدابو که  گیو: له

 ل خسا هه ڕه ..بۆی نه رواره و به خێر، سێ ساڵێ پێش ئه سوجادی: نه

 زیر                                وه مابو ببێ به  ینه نده ههشت  ساڵی بیستو هه

 گبیر پاشی ته ڵ پاشادا، له گه گ له کی به مین زه ئه

 لێبدابێ، باخۆی عین نه ته به  وتیان چاک وایه

 نگی بۆبدا موی ده ڵکی شار هه خه ،مانو رله بۆپه 
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                          زویر    ته ردا، واتا به ویشا وه ستیان له م ده که داخه

 زیر وه بو به ل، نه ری گه نوێنه یانهێشت ببێ به نه

 ترسان من ئه  ر، له نوێنه بوم به کرد، نه زیریم نه مکرد. وه شیر: ئیتر خۆم نه به

 ی ئامالی کوردان زن، ئومێدوکابه رزێر: زۆرزۆر چاکتکرد، مامۆستای مه وه

 هێنێ( ئه چی نامەیەک  )پۆسته

 ؟  چییه  ، بزانه  وه ره بیخوێنه شیر: به

  پێنییه  م ئێسته که من چاویلکه

  ی لۆدڤیک خانه شیان نامه مه ، ئه هێڵگایه  نوسراوی خوشکه  مه رزێر: ئه وه

 ؟ ! لۆدڤیک کێیه چیه  زمه م به سوجادی: ئه

 -++- ڵمانه خو جوانی ئه رزێر: کچێکی شؤ وه

 رلین بۆبه  ره وهسامی تۆم ،  ر ڵێ مامۆستا من سه ئه

دانیشن، وردی بابچین                                                              چم، ئێوه شیر: بێگومان ئه به
  یه و میر لیوایه م کچی ئه دانس، مریه  ونه که مو ئه مریه بێ به یاڵ لۆدڤیکی لێئه خه به
وسمانیدا زاپت ئسوپای  ێ لهنیەوە، کاتکا ردییه به ی نه بۆنه اڵتکرد به شیری خه به  که

شیر  به  وه مه شکردو له پکێ گوڵی پێشکه ، چه وه یه و بۆنه میش، به قوماندانیبو، مریه
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یاڵیبو!. بۆ زانیاریی  ی خه بووکی رازاوه  میشه و هه وه مه وینی مریه داوی ئه  وته که
 بەشیر موشیر.رۆمانی   ، بڕوانه وه یه مباره زیاتر له

 ی چین!؟ م کیژانه ؟ ئه شیر مار وێران چما پێتمایه بهگیو: 

 نین  پێکه شتێکی خۆشو پڕله هاتی! گه شیر: وردی نه به

 کوێ؟ وردی: مامۆستا له

 رلین موڵو مینشنو به سته ئه شیر: له به

  کان له یاڵه تو خه نو بابه ندێ دیمه توانێ هه ، ئه یه م شانۆنامه ری ئه رهێنه سەرنج: ده
زیری  وه  موڵ، بونی به سته ی ئه که نگه ک ئاهه رگرێ، وه شیر وه ی به که نهرۆما
ی،  که خاکسپاردنه سمی به ی، رێوڕه که م رۆژی زیندانیه که ی یه که یاڵه رگری، خه به

 ی بکا. یه م شانۆنامه ڵ به ی مینشنو...هتد تێکه که پێشوازییه

ئەو چشتانە چین رێ چێ!؟ ده  وه گیو: ئه

 مین! چێ تا ژێری زه یاڵ ئه خه  به سوجادی:

 تان ناو ئافره وروپادا له ئه ، له رسامی زۆره شیر سه رزێر: مامۆستا به وه

 تابڵێی جوان، برۆنزینۆ خان هه  یه شاری جنێڤ مادامێ هه  له

 ک تکا  ڵێ، وه ز ئه به نه نجار به چه

 شیر بگا به به  ئومێدی وایه
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 من وردیم! م، بۆچی که یچۆن رۆحه شیر: ئه به

 تی، مامۆستا من چیم!؟ وردی: وردی چیه

 هێنم؟ زانی بۆچی ناوتئه م، ئه که شیر: نانا رۆحه به

 نوسی: ویستم ژنبێنم رئه تۆهه  نساڵه چه  چونکه

 )ویستم ژنبێنم، ناوی نامیلکەیەکی وردییە( 

 

 : قاوه رخانه به  له

 چێنی  ئه  رستیی لێره زپه گه : تۆ بیری کۆنی ره ژده هه

 ی شۆڤێنی !؟ که خت چیه، یه تۆ قۆناغێکی، بایه

 ڵێم مو جیهان گۆرانی ئه تیم، بۆهه من دیموکراتیم، مرۆڤایه

 خۆم چیبوم یاخود کێم سکم، ناپرسم له ڕی ته من دژی بیرو باوه

 :کێوه ته  له

 ڵێین مو جیهان گۆرانی ئه تین، بۆهه زانستین، مرۆڤایه  : ئێمه ژده ی هه ڵه کۆمه

   خۆ، چیبوین یاخود کێین سکین، ناپرسین له ڕی ته دژی باوه له  ئێمه
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 م، قوربانی زۆربێ بێ که ڵێ: ئه ، ئه ی زانستییانه ڕی تازه باوه

 بێ پێخۆربێ ، ئه ژده بۆ هه  که ، یه م بیروڕایه ی ئه ر بنچینه سه له

 کان  ی پێنوسه : ئه گوڵه

 تان زوربه  ئێوه

 ن ده و ئه موئه ئهرگای ماڵی  ده له  های ساڵه ساڵه

 ن؟ هه ئێوه  وی، ئایه رگۆی زه سه سێ پرسیی له که  رگای وااڵکرد، نه نێ ده ومه خێره  نه

 رانی دور نده پێندراوی، هه بری ئاگر، سه زه چاووڕاوو به ، بیرێکیکۆنی به رهربو به رله هه

 ی مرۆڤی روسور!نوس چاره وازانو به پانو النه وسه ی پاڵه تانکرد، به ڕۆژی تازه ئێمه له

  ڕیزه بو، به بتی نه دا، له ویی ئێمه رخانی زه بێ سه بێ ژێرخانو به ردی به ردو وه هه له
 قان بتی درۆتان چه

زاران تۆپی  تاریکیدا، هه مومژو له ته ، له یه و بتخانه دا، بۆروخاندنی ئه ندێشه له ئه
 قان! تان ته وشه

و  و بێ سکه می زۆرو بێ بانکی پاره رهه به بێ ئامێری و به بێ موغازه بازاڕێکی به له
 بوتان گڕدا ڕی دو چینی نه دا، شه رمایه زێڕو بێ سه

ی نابوتو  وره گه  کێشه  تان له شێکی زۆری هێزو وزه ، به وه دا، بێ پرسینه و پێناوه له
 ا ! ، داتاشیو بڕد وه ته شو بازوی نه بیروله دارا له
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  وه بونه خاکی خۆتان وردئه خی له بێبایه به دی، تان ئه ی دورا چاره کێڵگه  له

 وه ، بێ پیاچونه جاڕانه رینێکی گاڵته قوربان ئافه کرد به تان ئه رگۆشه جگه

 دا ن کێشه کیسی خاوه لتان له کۆسپی ڕێ، هه  ی بونه وانه ئه  کان:ئێوه ی پێنوسه ئه

 دا شهندێ ئه مێ ژیان له رده دوی کاڵوی بابردوتانا  وێلو بزربون، سه به

ریو  نجی بێوه تاسی ره  رتانا  ئێستاکه به نگه چاڵی بیری ته ی له وانه ئه  ئێوه
  وه تانباته کامێتی ئه نابه

ویژدان،  با ، ئیتر لێڵه ئاوه و ی ئه رچاوه ر کانیو سه سه مومژ له ی ته وه وینه ڕه دوای
  وه وداو کۆتانکاتهر با ئیتر

  و تۆزه دا ئه ل ئێمه گه له  وه رن پێکه ناموسی، وه کورده  بێته کان لێتان نه پێنوسه ی ئه
 ی تیاتانا ماوه نگه ره

بویان  ونه ی بوه وایه وخاکوخۆڵو ئاووهه کیی ئه ره ی سه ی کێشه خشه نه ن به بیکه
         دواوه  وتونه پێشبڕکێدا که له

انۆکە کۆمەڵێ پۆلیس هەڵئەکوتنە سەر شانۆکەو بەشیر باڵبەستئەکەن. پەردەی ش
ئەفسەرێکەوە لەالیەن  شیر بهدائەدرێتەوە. دوای ماوەیەک پەردە ئەکرێتەوە. 

 :لێپرسینەوەی لەگەڵئەکرێ

 ؟اسمكما هو  -
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 شیرلم اشیر  + ب

 ک؟عمر  سنة كم -

 الثمانین  فوق+

 ؟شغلكما هو - 

 طین  خيا بیركجاب االيندلکورد، وعقوم ا+رئیس 

 کان؟ م باى؟ دتكهاششنو -

 كلية اركان،  الركنشیر+م

 زب االحباب؟ح او؟  تنتمى و عدحیزب  الى-

 حزاب! اتجاه، میول، وا اى اننى فوق+

  کراد!؟ االلی: رئیس  الم تقل-

 فراد     واحزاب، ام، وقالع جمي +

 خ راسیل، ال تدو ، مایفیدک حیهقكهم رفا منک؟  ما هو حزب-

 اسیسوە للک القومفراد  ا، اخرينک تر ا، لجهةمیل  ا جوزالی نی،اب+ 

 سید اال بحوضزبک  ا  ثمیادیک،  ا عقط ا ک،ضرب ترى ا ،اعتر، عمی-
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 هید کون شساذا تقتلنی، اشیر!  ب اننى، وجهينندی کذب، ماع ا نی ماا+

 اد ومز قشمر  حل، هنا مو ماوكلك خرةشمرنی!؟  تق او؟ مخبل انت-

 واد یا گ، ترس، حلككب  خرةبسز،  اد انت هم؟ ش ماتفتيریب! ل +عجیب وغ

 یح بالی، خلی یولی، هو راح یموت! یرضربه بعد، مخبل اعال یاجالد، هاذ ت-

 صالینفا اویل عراقی،عمقل،  م رفاق، حزبی، مست اکراد، جحوش  اال لكللیکن درسا 

چەنجار ئەبورێتەوە، داوای ئاو ، بەشێوەیەکی دڕندانە ئەشکەنجەدانیدەسئەکەن بە)
 (بەرەاڵیئەکەندوای جوێنبارانکردنی، پەرداخەکە توڕئەدا(ئاوی گەرمی بۆدێنن! کا،ئە

 پەردە دائەدرێتەوە. . پەردە ئەکرێتەوە.

  ەکەیدوکان  وه ڕایه گه

  مڕۆ زۆرخراپ دێیته یااڵی، ئه خه له ! یا وه تباته و ئه مامۆستا؟ خه  سوجادی: چیه
 رچاوم! به

ندیان  یتۆ نازانی چه رم، ئهم ئه  ریکه خۆشم، خه م ئێستا من زۆر نه که شیر: رۆحه به
 لێداوم؟ 

ی وردی  وه، ئاده الیه ستن بێن به هه  !؟ کوڕینه کا، چیته زانم، خوانه سوجادی: بابا ئه
گیان                                                                                     

 رمان  رزیی لێدا، یاداووده بکا، یادهیری ، باسه بۆئێره پزیشکێ، یابرینپێچێ بێنه   راکه
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 وێ بمنێژن  جێگامبێ، له  مردم گردی یاره ، که سێته شیر: یاران وه به

 ڕێژن سرین بۆمن مه مردم ئه ، که کارییه  ردم دیاره ده  مجاره ئه

 ن                                  کێتیو برایی بده سرین، بانگی یه باتی ئه له

 ن که ک مه ڵ یه گه وچین له م چینو ئه ئهڕی ناوخۆییو  شه

 موتان زۆرلێکراون  هه  ئێوه

 و ناون موتان بێپایه هه  ئێوه

 )وردی، مەجی شەیتانی برینپێچ ئەهێنێ(

 م  رزیت لێده با ده  ڵماڵه : قۆڵت ههجی مه

 م بنو ئارامو بێخه  وه دوایئه

 اسوکبێ!  سی و ک من ده وه  یه رزی لێدانم، کێ هه دوکتۆری ده  من که

 کو تۆ، ئاوا بێ توکبێ! سی وه س، ده هیچکه  مدیوه نه  تا ئێستاکه هه

                                                            وه ستت خۆیشاردۆته ماری ده پێ، ده  سته ستا هه وه
 وه خۆته رله هه  سه ڵمه هه  .. کاکه ستا دانیشه وه

 ستی من سوکه  کو ده ستی وه کێ ده

 ! مو توکه م هه اڵم بڵێمچی له به
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ویش  تیت، ئه حمه ژێر زمانی دایکی ره له  رزیتداوه ڵێن تۆ ده جی ئه رزێر: کاک مه وه
 ! مردوه

ڵکی چوزانن دایکم  رێشانبو، خه خۆش، خۆی په ، دایکم خۆی نه جی: شتیوانیه مه
 !؟ کوشتوه

 ؟ کتێبی کوردی؟ یه هه  ازهشیرگیان چی ت ستا به وه

 م ، پێیبڵێ وردی رزی لێناده ، ده شیر: وازملێبێنه به

  ره رزی لێده جی چاکترین ده تی، مه یه گاڵته رزێر به وردی: مامۆستا، وه

 ره جی وه ی مه ، ده رزێر خۆتالده گیان، بچۆ ژێرباڵی، وه که ی یه ئاده

 زان؟ ئنگلیزم بهتوت  ئاوا ئه  تێ، ئه شیر غیره سوجادی: به

  س بنوقێنه جی: ده مه

 گیان که ی یه ، ئاده ره رزێر تۆ وه وردی: وه

 کوڕن  ن، خۆ ئێوه جیم بۆ بده تیی مه تۆزێ یارمه

 بڕن!؟ رئه جی، گا سه سێتی، بۆچی تۆو مه شیر: وردی به به

 ڵن نن! ئیوه نایه که ر پێئه یگرت، هه ر نه جی: دیسان هه مه

 جێی بهێڵن و به وه ونه تۆزێ دوربکه  تکایه
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 بڕی دورئەکەونەوە

  سته ستاگیان هه ها چییانکرد! وه ، ئه واوه ئێستا ته

 سته و ده ئه  ، بینه ت الده سه م ده ، ئه ی دانیشه ئاده

   سته م ده نا نا ئه

  سته تۆزێ هه  ده

         ی تریش                                          سته و ده ئه  وه ره رزیکه به

 جوڵێ، ئنجا قاچێکیش! شیر مه به

 شتان! ی که و قاچه ی به شیرگیان، ئه ی ده ده

 یتان!؟ شیر:چی چی وتت چی؟ کافری شه به

   شیر بفڕه ، به شیر باڵگره سوجادی: به

 ! کو خۆت شڕه جیدیش وه وردی مه

 ردوکیان ڵێم هه جی: ئه مه

 یتان ب! ئەی شه شیر: ئنچه به

 ڕوته!؟  ، یا ئاوه دانهرزیلێ سوجادی: ده
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 ! یتانلوته م شه کوژێ ئه میش نه ئه

 ن                                 ده رزیم لێمه ی سیکتر، ده شیر: بڕۆ ده به

 ن !! په  رزی لێدانبو، یا کردن به ده

 وادانه                               وگه قی ئه خۆشم ! جێ دارو شه ی نه من که

 م ئازارو ژانه سته رتاپا جه سه هیالکی کردوم،

 ناگرم  رگه مرم، به ئه  مجاره ئه

  کا خوایه : خوانه گوڵه

  وردی: ماندوی رێگایه

   خێر نا گیانه رزێر: نه وه

  کانه رزییه هی ده

 درام نجه شکه گرتمیان ئه  رزیی چی! من که رزیو مه شیر: ده به

 وتمو گالم کههۆشیخۆمچوم،  بو کاریتێکردم، له و گرتنه ئه

 یل  مه له  یل دڵ پڕه یل دیسان مه مه

 یل یلی له ر مه به م له خه له  یله دڵ که
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 جنونی  ن، منم مه ته یلی من وه له

 بونی ردوال توشبوین کزیو زه هه

  ی چاکه ، هۆنراوه واویکه ی ته رزێر: ده وه

 ڕێ کاکه مرم! لێمگه ئه   ریکه شیر: خه به

  که له ، تۆزێ په واویکه تهی  سوجادی: ده

 که رێ  ورگزله قبه ر شه با هه

 جنونی  م، منم مه یلی من مریه شیر: له به

 حزونی مه و به مرم، ئه وا من ئه ئه

   وه گوڵه س به ر گۆڕم، ده سه  دێته

 وه ستو جۆشی دڵه کامی هه  به

 ی کوردان  وره سرین بۆگه ڕێژێ ئه ئه

 انم، شاجوانی جیه ڵێنبێ مریه به

   وه ر زیندوبومه گه و دنیاش ئه له

 وه. ڵبچمه بۆ کوردو بۆ تۆ، تێهه
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و ئەمیش چوە ریزی  وه مان کوژایه و چرایه کانی لێکناو ئه وتو چاوه گۆکه )زمانی له   
رەوانشادان!( داوا لەدەرهێنەر ئەکەم، بۆ رێوڕەسمی بەخاکسپاردنەکەی، سود 

 .ا ئاماژەی بۆکراوەبەشیر موشیر انیلە رۆم کە وەسێتو راسپاردەکانی وەرگرێلە

  .چاپکراوە ٧٩٩٠ ئەم شانۆنامەیەم لەپەرتوکی گەورەپیاوا باڵوکردۆتەوە کە لەسوید

 (شانۆنامەکە تەواو)

--------------------------------------- 
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 بەشیر موشیر لەدیدی نوسەرانو هونەرمەندانەوە 

بەرێز سیروان رەحیم لەبەرنامەیەکی تەلەفیزیۆنیدا بە تێرو تەسەلی چاوپێکەوتنی 
لەگەڵ ژمارەیەک کەسایەتی نزیک بە بەشیر موشیر کردوە، دەتوانن لە رێگەی ئەم 

 لینکەی خوارەوە بینەری بەرنامەکە بن: 

 - Beshir Mushir - Blimetبلیمەت )دۆکیومێنتری(  -بەشیر موشیر  •
Documentry - YouTube 

 هەروەها لە وتارێکیتردا دوبارە باسی ئوستاد دەکات کە لەم لینکەدا دەتوانن بیبینن

 (rudaw.netبەشیر موشیر؛ ناوێك دەبوو بیناسیت | رووداو.نێت ) •

 

 بەڕيز شاکار ستار لەم ڤیدیۆیەدا وا ئەڕوانێتە ئوستاد •

 YouTube –وترێ و بەکێ دوستادی کوردایەتی, بەشیریزم چییەبەشیر موشیر.. ئ

 

بەدەستخۆشیەوە سایتی دیپلۆماتیک مەگەزین کورتە ڤیدیۆیەکیان ئامادەکردوە لەسەر 
کەسایەتی بەشیر موشیرو کاریگەری ئوستاد لەسەر کەسە دیارەکانی مەیدانی 

 کوردستان، بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن لەرێگەی ئەم لینکەوە بینەری بن: 
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https://www.facebook.com/100000127156452/posts/411

6072398406958/?d=n  

 

بەڕێز هێمن باقر لە چەند وتارێکدا باسی بەشیر موشیر دەکات، 
 لینکی وتارەکان لە خواروە دانراوە:

 Diplomatic Magazine |  بەشیر موشیر، ئەو
 ملیۆن 011سەرۆكەی ژمارەی كوردی گەیاندە 

 Diplomatic Magazine |  ،بەشیر موشیر
 دییەوەدۆنكیشۆتێك بە جلوبەرگی كور

 

پەرتوکی فەلسەفەی بەشیری لەسایتی )ئەمڕۆ(دا باڵوکراوەتەوە. 
 کلیک لەسەر لینکەکەی بکە:

https://www.emrro.com/felsefeybeshiri.htm 

 بۆ پەرتوکەکە بە پ د ف  کلیک لەسەر ئەم لینکە بکە

https://emrro.com/pdf/felsefeybeshiri.pdf 

https://www.facebook.com/100000127156452/posts/4116072398406958/?d=n
https://www.facebook.com/100000127156452/posts/4116072398406958/?d=n
http://diplomaticmagazine.net/politics/1164
http://diplomaticmagazine.net/politics/1164
http://diplomaticmagazine.net/politics/122
http://diplomaticmagazine.net/politics/122
https://www.emrro.com/felsefeybeshiri.htm
https://www.emrro.com/felsefeybeshiri.htm
https://emrro.com/pdf/felsefeybeshiri.pdf
https://emrro.com/pdf/felsefeybeshiri.pdf
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ئەکرێتەوە، ماڵپەڕی کامیل ژیر بدۆزەرەوە، پەرتوکەکە سایتەکە 
 ئەبینی. 

لەدوا الپەڕەدا، دو کۆڕی یارو یاوەرانی بەشیر موشیر بەدەنگی بەشیر خۆی و 
 ەر دو ڤیدیۆلەس یاوەرانی ئەبیستری

 

 

 ڤیدیۆکان

 سەبارەت ئەم دو ڤیدیۆیە: 

 ئامادەکارو پێشکەشکاری هەردو کۆڕ: کامیل ژیر

، ناوەکان: بەشیر موشیر،  کامیل ژیر، جەمال نەبەز، ٧٩٠٩ئامادەبوانی کۆڕی یەکەم 
 رەفیق پشدەری، تۆفیق وردی.

نەبەز، رەفیق ، ناوەکان: بەشیر موشیر،  جەمال ٧٠/٢٢/٧٩٢٢ئامادەبوانی کۆڕی دوەم 
پشدەری، تۆفیق وردی، کامیل ژیر، محەمەد احمد قادر، فازیل نیزامەدین، یوسف 

 میران، کەمالەدین تۆفیق.

 شوێن: ژورێک لە وتێلێکی سەر شەقامی رەشیدی بەغداد 
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کاسێتی هەردو ڤیدیۆکەم نارد بۆ رەوانشاد  ٧٩٢٠بەسەرهاتی دو ڤیدیۆکە: ساڵی 
یا لەسەر داوای خۆی، دوایئەوەی لەبەری گرتنەوە، دوکتۆر جەمال نەبەز لە ئەڵمان

بۆیناردمەوە. منیش لەگەڵ هەندێ بابەتی پەیوەند بەبەشیر موشیرەوە، لەناو 
لێم وابو. کە دەستمدایە نوسینی  بۆکس فایلێکدا دامنان، بەاڵم وەک بزربوبن

پەرتوکی فەلسەفەی بەشیری، دو کاسێتەکەم دۆزییەوە. وا لەگەڵ ئەم پەرتوکەدا 
 پێشکەشتانی ئەکەم.
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 سی ڤی نوسەری ئەم پەرتوکە

 

VitaeC.VCurriculum 

سلێمانی،  له53/15/1904دایکبوی له ، الله دین جه ژیر، نازناوی کامیل نیزامه
ی  یمانگه په کۆرس زمانی ئنگلیزیی لههەشت ، 1966غا به رچوی کۆلێجی ما، له ده
غا  به له  ی گۆته یمانگه په ڵمانی له ک کۆرس ئه غاو یه به مریکی بۆ فێربونی زمان له ئه

، ساڵێک  نسیی داوه ره وڵی فێربونی زمانی فه جنێڤ هه مانگ لهپێنج .  خوێندوه
دو .  هێنانی خوێندوهر ری نواندنو ده غدا هونه به کان له جوانه  ره ی هونه یمانگه په له

چوار بڕوانامەی رێزلێنانی ،  رگرتوه غدا وه به بواری کارگێڕیدا له ی له بڕوانامه
 لەبواری رۆشنبیریدا پێبەخشراوە،

 لە بواری ڕامیاریدا

( بۆ ٧٩٤٠ئەندامی حزبی شیوعی عێراقی بووە )*
( لەو بڕوایەوە کە کورد لەو ڕێگەیەوە ئەگاتە ٧٩٠٠)

بەهۆی چاالکییەکانی لەو  مافی چارەنووسی خۆی،
حیزبەو ڕێکخراوەکانیدا، چەند جار زیندانی کراوە. 

 گیراوەو (٧٩٠٠-٧٩٠٤لە خوێندن پچڕێندراوە. )
( وەک دوور ٧٩٠٠( تا )٧٩٠٧ڕاپێچی شوعەیبە کراوە، )

 خراوەیەکی سیاسی، نێردراوە بۆ ئەبو غرێب.

 ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵەی  ودامەزرێنەر
یک( بوە  وەو یەکێتی کورد )کاژیانە ئازادی و ژ
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ێر  لە خەباتی نهێنیو ژ ڵ( سا٧٠کە بۆ ماوەی )
 زەمینیدا بوە.

  پەیوەندیی نهێنی لەگەڵ پاسۆکدا هەبوەو دوای
ڕاپەڕین، لەگەڵ چوار هاوبیریدا، مەکتەبی 

 سیاسی پاسۆکیان پێکهێنا.
 ( لە دامەزرێنەرانی کۆڕی ٠٢٢٤ساڵی )

 سەربەخۆیی کوردستان بوە.
 ( و ٧٩٠٧تیاری گۆڤاری )هیوا( بوە )سەرپەرش

نامەی  ( هەروەها سەرپەرشتیاری ڕۆژ٧٩٠٠)
( تا ٧٩٩٧سەربەخۆیی ئۆرگانی پاسۆک بوە )

(٧٩٩٠.) 
  حاکمی عەسکەری گشتی ڕەشید  ٧٩٢٠ساڵی

موسڵیح فەرمانی گرتنی بۆدەرکردوە بەتۆمەتی 
ەفای بارزانی ئەوەی ئۆتۆمبێلێکی بۆمەال مست

ئەگەر بمبوایە : کڕیوە.. ئەمیش ئەڵێ
 !.یپاسکیلێکم بۆخۆم ئەکڕ

 ( دادوەرو پشکنەری دادبوە لە ٧٩٧٠( )٧٩٧٤ساڵی )
 شۆڕشی ئەیلول.

  / سەرۆکی کۆنگرەی نیشتمانی کوردستان
 سەرکردایەتی باشوور.
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بات  ی خه رشتیای رؤژنامه رپه ، سه1927،1927رشتیاری گۆڤاری هیوا  رپه سه
.  بوه1990تا1991خۆیی  ربه ی سه ۆژنامهرشتیاری ر رپه ، سه1929شی کوردی  به

خۆیی  ربه کۆڕی سه . لەدامەزرێنەرانیغاو سلێمانی دادگاکانی به ر له هپارێز
ساڵی  .بەرپرسی کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستانە لەباشوری کوردستان . کوردستانه

بوغرێب. ساڵی  فی کراوه بۆئه نه 1927و ساڵی  یبه بۆ شوئه  فیکراوه نه 1924
شیر  اڵم، دیوان، به وه  ت )کورته بابه0  یسبوک به فه له .  رگیریی کردوه هاوسه1967

 . گفتوگۆدایه  زار هاوڕێیدا له ههپێنج ی  ڵ نزیکه گه موشیر( له

 : کراوه  اڵتو رێزلێنانه م خه ئه-

دیبو  کێتیی ئه اڵتی یه خه-5هاری کوردستان  بۆ به  اڵتی جوانترین هۆنراوه خه-1
اڵتی بزاڤی  خه-4تی رۆشنبیریی کوردستان  زاره اڵتی وه خه-0رانی کورد  نوسه

ی  اڵتی رۆژنامه خه-6نوسانی کوردستان  ندیکای رۆژنامه اڵتی سه خه-2رۆشنبیری 
اڵتی  خه راوی کوردستان دیالۆک:خەاڵتی رێکخ-٠.  رگه اڵتی پێشمه خه-7بات  خه

 خشرێت به مامۆستا كامیل ژیر ده  رێزلێنان بهخەاڵتی 

 05امۆستا کامیل ژیر، ئەدیب، نووسەر، سیاسەتمەدار و کەسایەتیی کوردستان، بەبۆنەی م

 .کوردایەتی، لە سلێمانی خەاڵتکراساڵ خزمەت بە هزری 

( خەاڵتی رێزلێنانی 5353-9-1رێکخراوی کوردستان دیالۆگ، ئەمڕۆ )سێشەممە، 
بەخشییە مامۆستا کامیل ژیر. سەربەست مەنمی، سەرۆکی رێکخراوەکە لە 

رایگەیاند: "مامۆستا کامیل یەکێکە لەو جوامێرانەی  54لێدوانێکدا بۆ کوردستان

https://www.youtube.com/watch?v=76LFYqWeU5U
https://www.youtube.com/watch?v=76LFYqWeU5U
https://www.youtube.com/watch?v=76LFYqWeU5U
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مەت بە کورد و کوردستان دەکات، بەتایبەتی لە گەشەپێدان ساڵە خز 23زیاتر لە 
 ."بە هزری نەتەوەیی و ناسیۆنالیزمی کوردی

مامۆستا کامیل ژیر، خۆشحاڵە بە وەرگرتنی خەاڵتەکە و گوتی "لە راستیدا من 
چاوەڕوانم نەدەکرد لەم کتوپڕیە رێکخراوێک من بەسەر بکەنەوە، ئەوە جێگەی 

 ."شانازییە و خۆشحاڵم

ئەمڕۆ ساڵێک تێدەپەڕێت بەسەر دامەزراندنی رێکخراوی کوردستان دیالۆگ، کە 
تی رۆشنبیرییەوە گەنج لە پایتەخ ی نەتەوەیی و نیشتمانییە، کۆمەڵێرێکخراوێک

ندین و بەگوتەی سەرۆکی رێکخراوەکەش لە ماوەی ئەمساڵدا چەدایانمەزراندووە
 ان ئەنجامداوەچاالکی کولتووری و فەرهەنگی
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 کانی: چاپکراوە هزرییه  مه رهه به

 بەغدادچاپی  1926کوردی -ئافرەت و نوشتە،  شانۆنامە .1
 بەغدادچاپی  1927نازەنین، هۆنراوە)شێعر( کوردی   .5
 بەغدادچاپی  1963کوردایەتی،  هۆنراوە  کوردی  .0
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  سلێمانیچاپی   1970کوردی   ،جوانی،  هۆنراوە .4
 ستۆکهۆل چاپی 1995گەورەپیاو،  شانۆنامە  کوردی  .2
 ستۆکهۆلم چاپی 1990کوردی  ،هەڵبەستەکانی ژیر، هۆنراوە .6
 ستۆکهۆلم چاپی1994کوردی  ،دەوڵەت، توێژینەوەکوردایەتیو .7
 سلێمان چاپی 5335عەرەبی   ،افکار،  توێژینەوە .7
 سلێمانی چاپی5335کوردی ،توێژینەوەکوردایەتیوسەربەخۆیی، .9

 سلێمانی چاپی 5336توێژینەوە کوردی ی بیروبزاڤە،کوردایەت .13
 سلێمانی چاپی 5337و گەندەڵی، چیرۆک  کوردی  کوردایەتی .11
 سلێمانی چاپی 5313و جوانی، هۆنراوە   کوردی کوردایەتی .15
چاپی 5314یی، کوردی رزنجه ڵۆبه پرسیاری هه65وەاڵمی،کاژیک .10

 کترۆنی له ئه
 کترۆنی له ئهچاپی 5314داستانی بەشیرموشیر،  کوردی  .14
 چاپی ئەلەکترۆنی 5353 ، کوردیباخچەی هۆنراوەکانم .12
  چاپی ئەلەکترۆنی 5351فەلسەفەی بەشیری ، کوردی  .16
  چاپی5312کوردی ،رەخنە خۆییەکان،دژەناو کوردایەتیو .17

 کترۆنی له ئه
 چاپی تاران 5351یادەکانم، بیرەوەری، کوردی  .17
 چاپی تاران 5351هەندێ پەراوێزی کاژیکنامە  .19
 موشیر ئەو سەرکردەیەی نە درۆیکردوە نە راستیوتوە بەشیر .53

 دا: ئاینده بۆچاپ له

 عەرەبی -اتذمع ال حوار .51
 بەشی دوەمی یادەکانم .55
 کانم هۆنراوهباخچەی سەرجەم  .50
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 وەاڵمەکان کورتە .54
 ێک لەکۆڵن.  سمینارسەبارەت سەربەخۆیی کوردستان .52

 : 

جوانی(: بە گشتی )کوردایەتی و لێدوانێکی کورت بۆ هەندێ لەبەرهەمەکان: 
بەهاکان )قیم( ی کوردایەتی و جوانیی ڕەوشت و جوانیی سروشت و جوانیی 

هۆنراوەی  ێمارەیەک هۆنراوەی تازەو هەند ئافرەتی لە خۆگرتوەو بریتییە لە ژ
گارەشدا، هەمان گیانو گوڕو  کە لەم ڕۆژ اردە لەکۆمەڵە هۆنراوەکانی پێشو هەڵبژ

ەیشدا، هەمان گیانو گوڕو کاریگەرێتییان  وێژ کاریگەرێتییان تێدایە. لە ئاستی
تێدایەو، هەمان قورسایی خۆیان هەیە. دیوانەکانی پێشوش، لە بازاڕدا نەماون، 

 بۆیە لێرەدا چاپکردنەوەیان بە پێویست زانرا.

کوردایەتی و کۆمیدیای گەندەڵی: بریتییە لە بیست کورتە چیرۆکی ڕامیاری لە 
خریە، ساتیر( بەو گەندەڵیانەی لە دەسەاڵتدا بەرگێکدا بە شێوازی الکرتی )س

 ( لە سلێمانی چاپکراوە.٠٢٢٠بەرباڵون. )

کوردایەتی بیرو بزاڤە: بریتییە لە برێک باری سەرنجو بیرەوەرییە 
( دا وەک وەاڵمدانەوەش بۆبەڕێزان: ٧٩٩٤-٧٩٤٠سیاسییەکانی نوسەر لە نێوان )

جەماوەر، گۆڤاری پەیامی  شۆڕش قادر، هیمدادی حسەین، گۆڤاری تایم، گۆڤاری
نامەی هاوبیر، عەتا قەرەداغی، د. جەمال نەبەز، د. عوسمان  مرۆڤایەتی، ڕۆژ

نامەی  نامەی هەواڵ، ڕۆژ بەرزنجی، زانیار قڕگەیی، ئاسۆس هەردی، کاندێش، ڕۆژ
، چێنەر جۆاڵ، بۆتان مەال بەختیار، سیروان کاوسی، رایة الحریة

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%95%D9%84%D8%A7_%D8%A8%DB%95%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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هەروەها هەندێ پەرچدانەوەشی گرتۆتە خۆ بەرامبەر بەڕێزان: فریاد  جەالل،
، ڕێبین هەردی، د.کەمال مەزهەر، شێرکۆ بێکەسڕەواندزی، د.کوردۆ عەلی،

ئەحمەد حامیدو د.حسەین محەمەد عەزیز، لەگەڵ شەش بابەت: بارزانیو 
ی عێراق، دەستوری کوردستان و عێراق، کێشەی یک، خاوەن فایلەکان، گەمە کاژ

( لە ٠٢٢٢و شتی تریش. ) ٧٤/٠/٠٢٢٤کوردو یاسای نێودەوڵەتی، خۆپیشاندانەکەی 
 سلێمانی چاپکراوە.

کوردایەتی و سەربەخۆیی: لەم پەرتوکەدا، سەرەتا پێناسەی کوردو کوردستانو 
نەی سەپاو زانستیانە هانی بزافی کورد ئەدات کە لەباز .کوردایەتی ئەکات

. وەاڵمی پرسیارەکانی هۆی ێدەرچن. لەهۆی نەبونی سەربەخۆیی ئەدو
یکو پاسۆک  سەرنەکەوتنی میرنشینیەکانو حکومەتەکەی شێخ مەحمودو کاژ

داگیرکەرانی  ڵیان لەگە کە پێکەوەژ ێئەداتەوە. ئەو راستییە ئەسەلمێن
 ییەسەرکردایەتی پارت ێئەستەمە. ئەڵ ،کوردستاندا، بەهەر ناوێکەوە

کوردییەکانی ئێستا لەئاستی هەلومەرجی سەربەخۆیدا نین. نەخشەو بەرنامە 
و هەمو ئەگەرەکان لەوبارەیەوە ڕەچاوئەکا. ێبۆسەربەخۆیی کوردستان دائەن

 ( لە سلێمانی چاپکراوە.٠٢٢٠بابەتیکەش ئەدات ) ێلەدەرگای هەند

 ءاألفکار علی آراأفکار: کتاب باللغة العربیة. یردفیە، بشجاعة وأقتدار، وبأحدث 
التعاطف  هعدد من الباحثین الذین ینظرون إلی المسألة الکوردیة بمنظار ظاهر

عدد آخر من الکتاب المخلصین  ءوباطنە التظلیل قصدا أو جهال. کما یصحح آرا
وتنظیم األمن القومی والرأی  ءلهذە المسألة. ثم یأتی بآرائە الموضوعیة ألنشا

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8E%D8%B1%DA%A9%DB%86_%D8%A8%DB%8E%DA%A9%DB%95%D8%B3
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تی بحل واقعی للعقدة المستعصیة ألعادة توحید العام فی کوردستان. کما یأ
علی جملة من المفاهیم  ءاألدارتین فی جنوب کوردستان. ثم یلقی األضوا

الخاطئة السائدة فی عقول مغلقة بسبب مؤثرات قرون من األحتالل وااڵضطهاد 
التی نتج عنها سیال من مرکبات النقص والخو، والخجل واألنحرا، وعدم الثقة 

افة إلی ابحاثە القانونیة ألصالح النظام القانونی فی کوردستان مع بالنفس أض
الترجمة الکوردیة لبعض المصطلحات القانونیة المتداولة فی المحاکم وغیرها 

 ( فی السلیمانیة.٠٢٢٠من المواضیع. طبع الکتاب فی )

بڵێین ئەم پەرتوکە کە  ێکوردایەتیو دەوڵەتێکی کوردی سەربەخۆ: ئەش
( الپەڕەدا ٧٢٧( لە )٧٩٩٤ستۆکهۆڵم ساڵی ) -لەسوید  مەنی ڕۆژلەبنکەی چاپە

لەسەرەوە )کوردایەتی و سەربەخۆیی(ە کە  پەرتوکی چاپیکردبو، چاپی یەکەمی
، لەگەڵ هەندێک جیاوازیو دوای ئەوەی هەندێک بابەتی نوێی ئاماژەی بۆکراوە

 خرایەسەر.

کە دەزگای چاپەمەنی  (٧٩٩٠یر: کۆی هۆنراوەکانێتی، تا ساڵی ) هەڵبەستەکانی ژ
( الپەڕەدا چاپیکردوە لەتەک ٤٠٠لە سوید کۆیکردبوەوەو لە )  ڕۆژ
ینەوەیەکدا بەناوی )پراوەکانم لە هەڵبەستداو وانەیەک لە بارەی  توێژ

 ( الپەڕەی گرتۆتەوە.٤٢٠هەڵبەستەوە(. کە بەهەردوکیان )

می )ئافرەت و ەشانۆنامە بەهۆنراوە. لەتەک چاپی دو ێ: بریتییە لە س،گەورەپیا
 :( الپەڕەدا چاپیکردوە٧٧٧نوشتە( کە ئەمیش هەمان دەزگا لەسوید لە )
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شانۆنامەی یەکەم )ئەحەی جاو( بە شێوازێکی کۆمیدی لەبارەی ئەو -٧
کەس پێیانئەوت )شێت!( هەندێکیش پیانئەوت ێ پیاوەوەیە کە لەسلێمانی هەند

 )وەلی!(.

ێوان بەگو جوتیارو ڕۆشنبیرو کێشێکە لەن شانۆنامەی دوەم )نازە( کێشمە -٠
 دەوڵەمەندو پزیشکو پیشەسازو ئەندازیارو تێکۆشەرو گێرەشێوێندا.

شانۆنامەی سێیەم )گەورە پیاو( بەشێوازێکی کۆمیدی لەبارەی بەشیر موشیری -٠
مارەیەکی کەمیان  ناودارەوەیە. شیاوی وتنە، ئەو بەرهەمانەی لە سوید چاپکراون، ژ

 گەیشتنە کوردستان.

ی یتە بەو هۆنراوانەی لەبارەی جوانە: تایبجوانی
 ( لە سلێمانی چاپکراوە.٧٩٠٠ئافرەتەوە وتراون. )

کوردایەتی: تایبەتە بەو هۆنراوانەی لەبارەی 
( وتراون، ٧٩٢٢( تا )٧٩٠٠کوردایەتییەوە، ساڵەکانی )

 جەمال نەبەزدا.د،لەتەک پێشەکیەکی 

 نازەنین: یەکەم کۆمەڵە هۆنراوەکانێتی کە لەنێوان
 ( وتراون.٧٩٠٧( تا )٧٩٠٤)

ئافرەت و نوشتە: شانۆنامەیەکی کۆمیدییە، ساڵی 
( چاپکراوەو لەسەر شانۆی قوتابخانەی ئامادەیی ٧٩٠٢)

 کوڕان لەسلێمانی نمایشکراوە.
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 ٤٢٠لە  ٠٢٧٢تا ساڵی  : هۆنراوەکان کوردایەتیو جوانی
 . الپەڕەدا

بەچاپی . پێشتر الپەڕەدا ٠٢٠لە  ٠٢٠٧ – ٧٩٠٤یادەکانم 
 ئەلەکترۆنیش باڵوکراوەتەوە.

کوردایەتیو شااڵوی دژەناوخۆییەکان بەهاوکاریی ب 
 ، هەندرین،

بەچاپی باخچەی هۆنراوەکانم لەدیدی هاوڕێیانەوە. 
 ئەلەکترۆنی:

و لەسایتی ئەمڕۆ کورتە وەاڵمەکان لەفەیسبوک
 باڵوکراوەتەوە

 بەرزنجی پرسیارەکان تینوی وەاڵمن بەهاوکاریی هەڵۆ

 ژمارەیەک دیمانەی تەلەفیزیۆنی.

 -لە کۆڵنک ێسمینار-لەپێناوی سەربەخۆیی کوردستانا
بەئامادەبونی  لەکۆڵن رەوەندی کوردبۆ  ئەڵمانیا،

د.جەمال نەبەز، د. جەواد مەال، د.حسەین حەبەش، 
بروسکە ئیبراهیم، ئیرمگارد، چیا ژیر، نەجات مارو،، 

 ٧٠/٠/٠٢٧٧ شنە مارو،.
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